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RESUMO 

Esta dissertação teve por objetivo apresentar modelos adequados para avaliação de 

patentes, visando sua utilização pela área técnica responsável pela Transferência e 

Inovação Tecnológica de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES). 

Consoante às modernas práticas de finanças coorporativas em valoração de ativos, 

foram detalhados o modelo de Fluxo de Caixa Descontado e a Teoria de Opções 

Reais, considerados como os instrumentais mais adequados para se precificar uma 

patente. Dois temas receberam destaque especial no referencial teórico: o custo de 

oportunidade do capital (taxa de desconto) e a capacidade de geração de caixa aos 

investidores do projeto. Inicialmente, foram abordados os riscos de um investimento 

e a forma de quantificar o risco sistêmico, sendo o último o mais importante por não 

poder ser diversificado. Como uma patente de um produto em desenvolvimento não 

tem seu ativo negociado em bolsa de valores foi explicitada a necessidade de usar 

as estimativas do beta alavancado de empresas de riscos similares (proxy de 

medida de risco sistêmico), adotando-se o método bottom up. Salientou-se que este 

instrumental demanda extrair os efeitos das estruturas de capital específicas e 

realavancar o beta médio de empresas similares com a estrutura de capital que 

poderia ser adotada no projeto, objeto da análise. Foram selecionados o CAPM 

(Modelo de Precificação de Ativos Financeiros) para estimar o custo de capital 

próprio e o WACC (Custo de capital médio ponderado) que reflete o custo de 

oportunidade do capital aplicado no projeto.  Em seguida, foram apresentados os 

Modelos de Fluxo Descontado (FCD) e de Teoria das Opções Reais (TOR), 

ressaltando os aspectos positivos e suas diferenças básicas. Os modelos 

selecionados foram, então, utilizados para precificar uma patente obtida pela IFE na 

área de tecnologia de informação. Os resultados apontam que o projeto, mesmo 

considerando apenas o mercado do Estado de Minas Gerais, é capaz de gerar valor 

positivo nos vários cenários utilizados. O modelo de FCD propiciou um alto Valor 

Presente que supera com larga folga os investimentos necessários, resultando em 

uma situação muito conhecida como “In the Money”. Nada obstante a essas 

conclusões aplicou-se, também, a TOR, em uma versão que se admite flexibilidade 

de atraso/adiamento do projeto. Como seria de esperar, dadas as circunstâncias, os 

resultados apontam que os potenciais investidores não deveriam usar a flexibilidade 

de atraso na implantação do projeto, mas optar pela sua breve inserção no mercado. 
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Palavras-chave: Valuation, Métodos de Avaliação de Patentes, Fluxo de Caixa 

Descontado, Opções Reais 



ABSTRACT  

This dissertation aims to present appropriate models for patents evaluation, for their 

use by the technical department responsible for Innovation and Technology Transfer 

of a Federal Institution of Higher Education (IFES). The Discounted Cash Flow model 

and the Real Options Theory, considered as the most appropriate instruments to 

price a patent,were detailed according to modern practices of corporative finances in 

valuing assets. Two topics received special attention in the theoretical background: 

the opportunity cost of capital(discount rate) and the ability to generate cash flow to 

project investors. Initially, the investment risks and the way to quantify the systemic 

risk were approached. The systemic risk is the most important because it cannot be 

diversified. As a patent of a product under development does not have its active 

trading on the stock exchange, it was explained the need of using levered beta 

estimates of companies with similar risks (systemic risk as proxy), adopting the 

bottom-up method. It was emphasized that this instrument demands to extract the 

effects of specific capital structures and releverages the average beta of similar 

companies with capital structure that could be adopted in the project, object of the 

analysis. The Certified Associate in Project Management (CAPM) was selected to 

estimate the Cost of Equity and the Weighted Average Cost of Capital (WACC) to 

reflect the opportunity cost of capital applied in the project. Then the models 

Discounted Cash Flow (DCF) and  Theory of Real Options were presented, 

highlighting the positive aspects and their essential differences. The selected 

methods were then used to price a patent obtained by a specific IFES in the field of 

information technology. The results show that the project, even considering only the 

Minas Gerais State market, is able to generate positive value on the various 

scenarios used here. The DCF model provided a high Present Value that far exceeds 

the necessary investments, resulting in a condition known as "In the Money". Despite 

these conclusions, it was also applied the Theory of Real Options model, in a version 

that allows flexibility of project delay/postponement. As expected, considering the 

circumstances, the results indicate that potential investors should not use the delay of 

flexibility in the project implantation, but make the option for its quick entering on the 

market. 

Keywords: Valuation, Methods of Patents Evaluation, Discounted Cash Flow, Real 

Options. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Contextualização e definição do tema de pesquis a 
 

Nos últimos anos inúmeras transformações ocorreram na economia mundial, fruto da 

globalização que estabeleceu novas conexões, formação de blocos econômicos e 

uma aguda concorrência, sendo esta baseada na inovação, no desenvolvimento 

tecnológico e em modernos sistemas de comunicação, transportes e de 

infraestrutura. Diversos estudiosos, dentre eles Drucker (1993), apontam o período 

de transformações na economia global como a transição entre a Era Industrial e a 

Era do Conhecimento. 

 

Segundo Drucker (1993), na segunda metade do Séculopassado já era possível 

perceber tendências que levariam ao que se intitulou“A Sociedade do 

Conhecimento”.Naquela ocasião, o autor destacou o surgimento de tecnologias 

genuinamente novas, grandes mudanças na economia mundial que se tornou, 

assim, um centro de compras global, com sociedades e nações pluralistas. 

 

As mudanças na sociedade refletem então em cada época momentos inovadores 

sendo que na atualidade os pesquisadores argumentam que há uma migração de 

uma sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento. No Brasil, do ponto 

de vista dos marcos regulatórios há um movimento favorável ao incentivo à 

pesquisa, a inovação e à interação entre as Instituições Científicas e Tecnológicas 

(ICTs) e o Setor Produtivo. 

 

A Lei de Inovação nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, e sua regulamentação 

pelo Decreto nº 5.563 de 11 de outubro de 2005 e alterações posteriores, constituem 

importantes instrumentos ao incentivo à pesquisa e à inovação, possibilitando 

interações entre asICTseempresas, bem como a transferência de tecnologia entre os 

setores. A legislação foi introduzida no sentido de estimular à construção de 

ambientes especializados e cooperativos de inovação, podendo a União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento 

estimular e apoiar a alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 

cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado 

sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que 
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objetivem a geração de produtos e processos inovadores. 

 

O apoio previsto na legislação citada contempla as redes e os projetos internacionais 

de pesquisa tecnológica, ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de 

ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos. 

 

O Governo Federal tem difundido ações que visam incentivar o crescimento da área, 

de ciência e tecnologia e inovação, como um plano de investimentos em inovação 

tecnológica para diversos setores da economia, com taxas de juros subsidiadas pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Para o Governo a inovação é essencial 

para elevar a competitividade e o crescimento do País.(Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, 2011). 

 

Neste sentido foi estabelecido um novo marco regulatório, Lei nº 11.196 de 2005, 

denominada “Lei do Bem”. A Lei vem consolidar os incentivos fiscais para a 

inovação, beneficiando as pessoas jurídicas com deduções do Imposto de Renda, 

redução do Imposto de Renda Retido na Fonte(IRRF) e da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido(CSLL) em percentuais regulamentados sobre os dispêndios com 

Pesquisa e Desenvolvimento(P&D), desconto de Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) –e ainda depreciação e amortização acelerada das máquinas e 

equipamentos destinados às atividades de pesquisa e desenvolvimento. Segundo 

Araújo (2010), em conformidade com os dados de Warda (2005), a Lei do Bem de 

2005, definitivamente, colocou o Brasil no grupo dos países mais generosos com 

respeito à concessão de incentivos fiscais à inovação.  

 

Visando desenvolver os ecossistemas digitais de software e serviços de Tecnologia 

da Informação (TI) em vários setores competitivos e estratégicos da economia 

brasileira, integrando ações de apoio financeiro e capitalização (subvenção 

econômica, venture capital, etc., compras governamentais e encomendas 

estratégicas vinculadas a eles, foi elaborado o Plano Estratégico de Software e 

Serviços de TI – “Brasil Mais TI”.(MCTI, 2011, p.99). 

 

Gubiani, Morales, Selig, e Rocha (2013) enfatizam que, historicamente, a produção 
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de conhecimento, está relacionada à pesquisa acadêmica das universidades, e, 

assim, essas instituições são elementos-chave na criação e transferência do 

conhecimento e no processo de desenvolvimento econômico. De acordo com Terra e 

Etzkowitz (1998) as universidades vêm gradativamente modificando sua atuação na 

sociedade e na economia, ultrapassando o espaço acadêmico antes direcionado 

para a realização de pesquisa puramente acadêmica.  

 

Esta tendência é, também, observada no país, sendo que as universidades 

brasileiras têm percebido o quanto elas podem fazer mais pela sociedade no que diz 

respeito à criação de novos conhecimentos, novas tecnologias e novas 

competências profissionais. Essa atuação em cooperação com outros segmentos da 

sociedade permite aumentar o estoque de conhecimento na sociedade e melhorar a 

capacidade produtiva e os respectivos desenvolvimentos regionais.  

 

Amaral, Iquiapaza, Correia, Amaral e Vieira. (2014) relatam que nos países 

emergentes como o Brasil, as pesquisas concentram-se, em geral, nas 

universidades públicas, já nos países desenvolvidos as grandes pesquisas são 

desenvolvidas nos laboratórios das empresas. Este descompasso é mostrado no 

Relatório Brasil x Inovação no Mundo, segundo o qual, no país, menos de 27% dos 

cientistas trabalham em projetos ligados às empresas, enquanto que nos Estados 

Unidos, país que se destaca pelas inovações de empresas como Apple, Facebook e 

outras, 80% dos pesquisadores estão inseridos em projetos ligados às 

empresas.(Cassapo, 2013). 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 207 já estabelecia o princípio da 

indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão nas Universidades, 

outorgando-lhes o compromisso com a sociedade dentre eles a pesquisa básica. 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2010) salienta que as atividades em 

Ciência Tecnologia e Inovação tornam se instrumentos fundamentais para o 

desenvolvimento, o crescimento econômico, a geração de emprego qualificado e 

renda e a democratização de oportunidade. Sendo assim o trabalho de técnicos, 

cientistas, pesquisadores e acadêmicos e a interação com as empresas tornam se 

motores de transformação econômica e social do país. 
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Araújo (2010) salienta que os novos marcos regulatórios contribuem para estimular 

as pesquisas e o desenvolvimento de novos processos e produtos nas empresas 

privadas, a partir da integração de esforços com as universidades públicas. Nessas 

instituições de ensino que tem parte de sua missão a pesquisa, observam, também, 

o crescimento no número de patentes geradas internamente. 

 

Com o objetivo de ampliar a participação empresarial nos esforços tecnológicos do 

Paísfoi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), 

contribuindo para uma maior articulação institucional entre os setores público e 

privado conjuntamente com a atuação das agências de fomento existentes e as 

ações em curso. 

 

O objetivo principal da EMBRAPII éa ampliação da articulação entre universidades, 

centros de pesquisa e empresas no desenvolvimento de tecnologias inovadoras, 

com ênfase na fase final do desenvolvimento de produtos.(MCTI,2011, p.103). 

 

No estabelecimento de parcerias universidades-empresas uma das dificuldades 

reside na valoração dos esforços dispendidos na criação de uma inovação e na 

atribuição do preçopara a transferência das patentes e licenciamento para as 

empresas privadas. Uma patente é um documento legal que descreve uma invenção 

e que protege o seu criador, de tal maneira que a exploração de uma patente só 

poderá ocorrer com a autorização do seu titular.A patente é concedida, por uma 

repartição Governamental, mediante solicitação do interessado e garante ao titular 

os direitos exclusivos para usar sua invenção por um período limitado de tempo em 

um determinado país. No Brasil a Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279 

de 14 de maio de 1996, prevê duas especificidades de proteção por Patentes: as 

Patentes de Invenção (PI) e as Patentes de modelo de Utilidade. 

 

AUniversidade Federal de Minas Gerais (UFMG)vem, desde 1996, por meio da Pró-

Reitoria de Pesquisa, estruturando o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

propiciando um resultado positivo do esforço que envidava nas últimas décadas, nos 

processos de gestão de propriedade intelectual da Instituição. 
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Com o evento da lei de Inovação de 2004, o NIT da UFMG se tornou um dos 

principais do Brasil, esse modelo de gestão propiciou resultados significativos, na 

proteção das tecnologias, transferência para o setor empresarial, na disseminação 

da cultura de propriedade intelectual, através de licenciamentos de tecnologias, de 

parcerias estratégicas com outras instituições, da oferta de cursos e eventos sobre o 

tema e da criação de spin-offsacadêmicos.  

 

Estatuariamente sob a Gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa, está a estrutura 

organizacional denominada Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica 

(CTIT) que tem como missão atuar na gestão do conhecimento científico e 

tecnológico, exercendo, também atividades relacionadas a disseminação da cultura 

de propriedade intelectual, ao sigilo das informações sensíveis, à proteção do 

conhecimento e à comercialização das inovações geradas na Universidade Federal 

de Minas Gerais.( Universidade Federal de Minas Gerais,2014). 

 

Em conformidade com o Relatório de Gestão 2010 -2014 e com a Portaria 030 de 13 

de abril de 2011 a CTIT está organizada em três áreas: Propriedade Intelectual; 

Parcerias e Transferência Tecnológica; e Incubação e Empreendedorismo. Todas as 

três áreas são apoiadas pelos setores de regulação da PI, financeiro e 

administrativo, Figura 1.  

 
Figura 1 - Estrutura organizacional da CTIT/UFMG. 
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Fonte: UFMG, 2014. 
O Relatório de Gestão da UFMG 2010 – 2014aponta, importantes resultados de 

várias ações e a participação ativa da equipe da CTIT, um deles foi o 

desenvolvimento, em 2012, da plataforma (www.somos.ufmg.br) que permite 

mapear pesquisadores, tecnologias e linhas de pesquisa da UFMG, sendo de livre 

acesso na internet, tendo sido acessado por mais de 220.000 vezes de maio a 

dezembro de 2013, por usuários de 132 países de todos os continentes, inclusive 

tendo 10 países com maior número de visitas, além do Brasil, são, nessa ordem: 

Portugal, Estados Unidos da América, França, Índia, Alemanha, Reino Unido, 

Canadá, Espanha e Itália. A Instituição figura ainda como a primeira universidade 

federal em números de depósitos de pedidos de patente no Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI), estando entre as três instituições de ensino, ciência e 

tecnologia e entre as cinco instituições brasileiras que mais depositam pedidos de 

patentes no INPI. 

 

Contudo, a equipe técnica e a alta gerência da CTIT identificaram a necessidade de 

aprofundar as discussões sobre metodologias mais apropriadas para precificar as 

patentes, aproximando as análises realizadas no Órgão com aquelas correntemente 

praticadaspela academia e analistas financeiros.  

Esta pesquisa é desenvolvida no âmbito desta iniciativa e propõe apresentar um 

estudo de caso para responder a seguinte pergunta: Como deve 

serprecificada/valorada uma Patente?  

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Apresentar o valuationde uma Patente desenvolvida na Instituição analisada. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

a) Quantificar os riscos do negócio do projeto mediante cálculo do betabottomup; 

b) Calcular o custo do capital do projeto com o emprego do Capital 

AssetPricingModel(CAPM) e do Weighted Average Cost of Capital (WACC); 

c) Detalhar o do fluxo de caixa livre do projeto para um período de 10 anos; 
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d) Precificar o valor da patente desenvolvida na Instituição Federal de Ensino 

Superior(IFES), mediante a aplicação doMétodo do Fluxo de Caixa Descontado; 

e)  Precificar o valor da Patente/licenciamento desenvolvida na IFES, utilizando-se 

o Modelo de Opções Reais; 

f) Apresentar metodologias para o processo de avaliação de uma 

Patente/licenciamento visando subsidiar as negociações pelas partes 

interessadas. 

 

1.3 Relevância da pesquisa e estrutura da dissertaç ão 
 

As universidades brasileiras, especialmente as públicas, vêm gradativamente 

modificando sua forma de atuação e inserção na sociedade, ultrapassando o estágio 

de realização de pesquisa puramente acadêmica, aproximando-se das empresas e 

organizações com o intuito de desenvolver pesquisas aplicadas e transferir 

tecnologias ao setor produtivo.  

 

A UFMG vem procurando cumprir este papel e se constitui em importante polo de 

geração e disseminação do conhecimento científico. Segundo Relatório “UFMG em 

Número”, a instituição sedia oito dos treze Institutos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia (INCT) do Estado de Minas Gerais, tendo as pesquisas de seu corpo 

docente resultado em patentes, marcas e propriedades intelectuais. (UFMG, 2012). 

 

Em decorrência da gestão do conhecimento científico e tecnológico desenvolvido 

internamente na Instituição estudada, há um significativo crescimento no número de 

propriedades intelectuais depositadas ou registradas pela UFMG, no período de 

1992 à 2013. (UFMG, 2014). 

 

No âmbito internacional a Instituição tem adotado critérios estabelecidos pela 

instância interna de deliberação sobre a matéria que de forma simplificada, somente 

tecnologias que apresentam potencial de mercado e que estejam licenciadas ou em 

negociação para licenciamento são protegidas em outros países. 

 

Os pedidos de Patentes Internacionais, no período de 2010-2013, estão assim 
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distribuídos: 54 depósitos por meio do PatenteCooperationTreaty(PCT)1, 41 Fases 

Nacionais e12 depósitos diretos ativos, totalizando 107 pedidos de patente 

internacionais, Figura 2.  

 

Figura 2 - Número de Patentes, pedidos internacionais por ano, 2010-2013. 
 
Fonte: Relatório de Gestão da UFMG,2010/2014, p. 53. 
 

A interação com o setor empresarial tem demonstrado um crescimento relevante nos 

últimos anos, conforme evidenciado na Figura 3, no período houve a formalização 

de diversas parcerias por meio de assinatura de diversos instrumentos, dentre eles 

está destacados convênios de pesquisa colaborativa, contratos de transferência de 

tecnologia e de autorização de teste. 

 
No sentido de atender demandas específicas, da natureza da tecnologia ou da 

empresa e ao modelo de negócio a Instituição por meio da CTIT desenvolveu, em 

conformidade com a Lei da Inovação,modelos jurídicos para os licenciamentos sobre 

os quais destacamos: 

 
a) O modelo de transferência de tecnologia que prevê a remuneração para 

aUFMG por meio do usufruto de ações ou cotas da empresa; 

b) Licenciamento sem ônus para as tecnologias de interesse público; 

                                            
1O PCT (PatentCooperationTreaty) é um tratado multilateral que permite requerer a proteção 

patentária de uma invenção, simultaneamente, num grande número de países em único Pedido. 
Internacional de patente. Após 12 meses, deve‐se selecionar os países onde o pedido será 
depositado – Fase Nacional. 
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c)  Licenciamento que prevê a remuneração para a UFMG por prêmio, por ser 

as tecnologias destinadas ao uso no processo produtivo da empresa e não a 

exploração econômica, não se adequando o modelo de remuneração por 

royalties. 

d) Licenciamento com uma remuneração inicial para a UFMG denominada taxa 

de acesso e no decorrer da exploração econômica previsão de recebimento 

de royalties. 

 

 

 
 
Figura 3 - Instrumentos jurídicos estabelecidos pela CTIT por natureza, 2003–2013. 
 

Fonte: Relatório de Gestão da UFMG,2010/2014, p. 54. 
 

O desenvolvimento das pesquisas, além de contribuir para o 

desenvolvimentocientífico e tecnológico do país, gera recursos para a IFES e seus 

pesquisadores, criando um clima propício de cooperação e trabalho em equipe. A 

Resolução 08/98 do Conselho Universitário da UFMG estabelece que um terço do 

montante arrecadado com licenciamento de tecnologias deve ser destinado aos 

inventores, um terço à unidade acadêmica e ao departamento aos quais os 

inventores estão vinculados e um terço à administração central da Instituição para 

utilização em ações de fomento à pesquisa. 

 
Assim sendo, além da relevante contribuição acadêmica é de suma importância 

atribuir o valor das patentes/licenciamento, consoante às modernas teorias e 

instrumentais de finanças corporativas. Esta precificação irá fornecer informações 

relevantes sobre o valor conferido pelo mercado à pesquisa realizada, e estabelecer 
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um importante parâmetro para a negociação de sua transferência ao setor produtivo. 

 

Consoante ao posicionamento do ex-Reitor da UFMG Prof.Clélio Campolina Diniz, 

segundo o qual “mais importante que criar conhecimento é colocá-lo a serviço da 

sociedade” (Nascimento& Ribas2013), esta pesquisa pode contribuir para a 

disseminação de metodologias e procedimentos e constituir um valioso instrumento 

no âmbito dos Órgãos encarregados da gestão da inovação. 

 
A presente dissertação se estrutura em cinco capítulos, incluindo esta breve 

introdução, na qual foram apresentados o tema, a pergunta norteadora, os objetivos 

e as justificativas para a realização do estudo.O segundo capítulo é dedicado ao 

referencial teórico, sendo abordada a questão da inovação tecnológica no Brasil, 

assim como a situação de registros de patentes no país e na instituição estudada. 

Neste capítulo são discutidos os conceitos de ativos intangíveis e patentes, e 

apresentadas, também, metodologias e técnicas de avaliação de empresas e ativos 

(valuation) que serão empregadas em um estudo de caso de precificação de uma 

patente/licenciamento. O terceiro capítulo descreve a metodologia, caracterizando-

se a pesquisa e apresentando os procedimentos metodológicos adotados. No quarto 

capítulo, são analisados e discutidos os principais resultados alcançados de 

avaliação de uma patente/licenciamento, decorrente de uma pesquisa aplicada no 

âmbito da IFES e, no quinto e último capítulo, são apresentadas as considerações 

finais da dissertação, as contribuições e limitações da pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O presente capítulo é dedicado ao desenvolvimento do referencial teórico que 

norteia o estudo. Contudo, antes de introduzir os conceitos, teorias e os modernos 

métodos para se chegar ao valor de mercado de umapatente/licenciamento de 

Tecnologia, apresenta-se uma visão geral sobres as Instituições Científicas e 

Tecnológicas Brasileiras, a Infraestrutura de Pesquisa no Brasil e em Minas Gerais, 

e o arcabouço legal de Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia 

disponíveis para as ICTs. 

 

2.1 Pesquisa e inovação no Brasil 
 

Para melhor compreensão da Infraestrutura de Pesquisa no Brasil será apresentado 

a seguir um histórico institucional de sua evolução. 

 

Em 1951 foi criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), atualmente agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI). A principal atribuição do CNPq é formular e fomentar a pesquisa 

científica e tecnológica. Além de incentivar a formação de pesquisadores brasileiros, 

contribuir para o desenvolvimento nacional e o reconhecimento das instituições de 

pesquisa e pesquisadores brasileiros pela comunidade científica internacional. 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2015). 

 

No final dos anos 1970, o CNPq ainda dava seus primeiros passos na direção de se 

transformar em um órgão de coordenação do desenvolvimento em Ciência e 

Tecnologia (C&T) nacional, atribuição estabelecida pelo Decreto nº 75.225 de 

15/1/1975. No final da década de 1960 foi institucionalizada a missão de pesquisa 

nas universidades associada à criação de cursos de pós-graduação.  

 

Conforme citado porAraújo (2012), segundo Etzkowitz e Leydesdorff (2000), no final 

do século XIX houve a primeira revolução acadêmica, na qual a pesquisa, aliada ao 

ensino foi introduzida na missão da universidade; e que a segunda revolução se 

iniciou na Segunda Guerra Mundial, intensificando as contribuições destas 



 

instituições para o desenvolvimento econômico nos diversos níveis regionais, 

nacionais e até internacionais. 

 

De acordo com Solleiro (1990, citado por Cherubini Neto, 2006, p. 2), a relação entre 

o setor acadêmico e o produtivo se dava tr

recursos humanos qualificados, e com a revolução tecnológica, as empresas estão 

tendo a necessidade de incorporar novos conhecimentos, alterando assim o modo 

do setor produtivo interagir com o acadêmico.

 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000) para explicar a crescente relevância do 

conhecimento e da pesquisa para o desenvolvimento econômico advindo dessa 

“revolução acadêmica”, 

instalação de ambiente inovador com empresas 

trilaterais que buscam desenvolvimento econômico baseado em conhecimento 

(Figura 4). De acordo com 

políticos com regras estabelecidas e apoio financeiro direto e indireto

necessariamente de ser controlado pelo governo.

Organizações Híbridas

sobreposição de esferas institucionais e organizações híbridas na interface

 

Figura 4 - Redes trilaterais e organizações híbridas
 
Fonte: Adaptado de Araujo (2012) e Etzkowitz e Leydesdorff (2000).
 

Os pesquisadores Etzkowitz e Leydesdorff

DNA, sugerindo que essa rede de relações gera os conjuntos subdinâmicos 

instituições para o desenvolvimento econômico nos diversos níveis regionais, 

nacionais e até internacionais.  

Solleiro (1990, citado por Cherubini Neto, 2006, p. 2), a relação entre 

o setor acadêmico e o produtivo se dava tradicionalmente pelo fornecimento de 

recursos humanos qualificados, e com a revolução tecnológica, as empresas estão 

tendo a necessidade de incorporar novos conhecimentos, alterando assim o modo 

do setor produtivo interagir com o acadêmico. 

desdorff (2000) para explicar a crescente relevância do 

conhecimento e da pesquisa para o desenvolvimento econômico advindo dessa 

, propõem a “tríplice hélice”, que funciona por meio de 

instalação de ambiente inovador com empresas spin-off universitárias e iniciativas 

trilaterais que buscam desenvolvimento econômico baseado em conhecimento 

). De acordo com Araújo (2012, p.19), os arranjos recebem incentivos 

políticos com regras estabelecidas e apoio financeiro direto e indireto

necessariamente de ser controlado pelo governo. Denominada Redes trilaterais e 

s, formula umaconfiguração da Tríplice Hélice, com 

sobreposição de esferas institucionais e organizações híbridas na interface

Redes trilaterais e organizações híbridas . 

Fonte: Adaptado de Araujo (2012) e Etzkowitz e Leydesdorff (2000). 

Os pesquisadores Etzkowitz e Leydesdorff (2000) também utilizaram a metáfora do 

DNA, sugerindo que essa rede de relações gera os conjuntos subdinâmicos 
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instituições para o desenvolvimento econômico nos diversos níveis regionais, 

Solleiro (1990, citado por Cherubini Neto, 2006, p. 2), a relação entre 

adicionalmente pelo fornecimento de 

recursos humanos qualificados, e com a revolução tecnológica, as empresas estão 

tendo a necessidade de incorporar novos conhecimentos, alterando assim o modo 

desdorff (2000) para explicar a crescente relevância do 

conhecimento e da pesquisa para o desenvolvimento econômico advindo dessa 

propõem a “tríplice hélice”, que funciona por meio de 

universitárias e iniciativas 

trilaterais que buscam desenvolvimento econômico baseado em conhecimento 

arranjos recebem incentivos 

políticos com regras estabelecidas e apoio financeiro direto e indireto sem 

Denominada Redes trilaterais e 

configuração da Tríplice Hélice, com 

sobreposição de esferas institucionais e organizações híbridas na interface. 

 

(2000) também utilizaram a metáfora do 

DNA, sugerindo que essa rede de relações gera os conjuntos subdinâmicos 
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reflexivos de intenções, estratégias e projetos que agregam valor, por meio da 

reorganização e harmonização contínua da infraestrutura subjacente e da 

manutenção dos sistemas em transição. 

 

A introdução de uma nova missão para estas instituições, por volta de 1960, 

contribuiu para o desenvolvimento econômico nos diversos níveis regionais, 

nacionais e até internacionais. Logo depois em 1967, foi criada a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) que institucionalizou o Fundo de Financiamento de 

Estudos de Projetos e Programas, passando a ocupar o papel até então exercido 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social(BNDES), que 

financiava por meio do seu Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC) 

a implantação de programas de pós-graduação nas universidades 

brasileiras.(ARAUJO, 2012). 

 

Segundo Mello, Maculan e Renault(2011, como citado em Araujo, 2012, p. 82) 

desde a primeira metade do século XIX, as instituições de ensino superior brasileiras 

foram estabelecidas, sob o formato de faculdades de medicina, direito ou 

engenharia, apenas no século XX surgiram as universidades brasileiras, dotadas de 

estrutura multidisciplinar,além de universidades, algumas instituições de pesquisa 

foram criadas ligadas aos ministérios específicos como Saúde, Agricultura, Minas e 

Energia. 

 

A Constituição Federal de 1988 considerada um dos marcos regulatórios 

fundamentais da Infraestrutura de Pesquisa no Brasil, e os seus artigos 218 e 219 

evidenciam o papel do estado Brasileiro como o principal responsável pelo incentivo 

ao desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas no país.Em 

2004, consoante o previsto nesses artigos da Constituição Federal de 1988, foi 

promulgando a Lei no10.973, considerada a “Lei da Inovação”, regulamentada pelo 

Decreto no 5.563, de 11 de outubro de 2005, organizada em três vertentes: a) 

Constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades, 

institutos tecnológicos e empresas; b) Estímulo à participação de instituições de 

ciência e tecnologia no processo de inovação; c) Incentivo à inovação na empresa. 

Em janeiro de 2016, com a Lei no 13.243, o marco regulatório da Inovação foi 



 

aprimorado, sendo mais 

industrial, científico e tecnológico do País. 

 

Moreira, Almeida, Cota e Sbragia (2007) reconhecem que a Lei da Inovação, vem 

estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novos processo

empresa privada, a partir da integração de esforços entre universidades, instituições 

de pesquisa e empresas de base tecnológica, anteriormente dificultada pela 

ausência de legislação regulamentadora. Moreira 

relevantes na regulação e no financiamento da C&T e 

da Inovação para o crescimento do Brasil. Ponderam que, até então, essa relação 

aconteciainformalmente, prejudicando a concretização de parcerias de 

Mas segundo os autores é necessária a intensificação de ações a fim de permitir ao 

Brasil galgar posições em relação a outros países.

 

Na Figura 5 ao se comparar o Brasil com 

daOrganização para a Cooperação e Des

países da América Latina e do 

África do Sul(BRICS) ea proporção do 

pesquisa e desenvolvimento, o Brasil se coloca em posição

Argentina e África do Sul edistante de China e 

salto no desenvolvimento industrial recentemente.(

 

Percentual do PIB investido em Pesquisa e Inovação

primorado, sendo mais um passo importante em direção ao desenvolvimento 

industrial, científico e tecnológico do País.  

Moreira, Almeida, Cota e Sbragia (2007) reconhecem que a Lei da Inovação, vem 

estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novos processo

empresa privada, a partir da integração de esforços entre universidades, instituições 

de pesquisa e empresas de base tecnológica, anteriormente dificultada pela 

ausência de legislação regulamentadora. Moreira et al. (2007) apontam avanços 

relevantes na regulação e no financiamento da C&T e ressaltam a

da Inovação para o crescimento do Brasil. Ponderam que, até então, essa relação 

aconteciainformalmente, prejudicando a concretização de parcerias de 

Mas segundo os autores é necessária a intensificação de ações a fim de permitir ao 

galgar posições em relação a outros países. 

ao se comparar o Brasil com algumas nações que fazem parte 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

países da América Latina e do Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e 

ea proporção do Produto Interno Bruto (PIB

pesquisa e desenvolvimento, o Brasil se coloca em posição melhor que o México, 

e África do Sul edistante de China e Coréia do Sul,nações que tiveram um 
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Figura 5 - Dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em relação ao produto 
interno bruto(PIB) - Países selecionados, em anos mais recentes disponíveis.
Fonte: Adaptado pelo autor da Estratégia Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação. 2012
Balanço das Atividades Estruturantes 2011.
Segundo informações do 

(BIRD) e ainda do Ministério de Ciência e Tecnologia em apresentações e 

seminários sobre ciência, Tecnologia e Inovação em muitos países p

os mais desenvolvidos as empresas arcam com um grande percentual dos

dispêndios em P&D. Na Figura 

privado em Pesquisa e Inovação e no Brasil o Estado arcou com a metade.

 

Figura 6 - Dispêndio em P&D, comparando investimento Privado e Público
países selecionados em 2008
 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando dados disponíveis
do MCTI (2011). 
 

Quanto a evolução do dispêndio em P&D medido em unidades de porcentagem do 

PIB, a Figura 7, revela que ao longo dos últimos 13 anos

esteve em torno de 1% do PIB, demonstrando os efeitos da política pública. Nota

também que o investime

privado.  

 

Dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em relação ao produto 
Países selecionados, em anos mais recentes disponíveis. 

Fonte: Adaptado pelo autor da Estratégia Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação. 2012
nço das Atividades Estruturantes 2011. 

Segundo informações do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

e ainda do Ministério de Ciência e Tecnologia em apresentações e 

seminários sobre ciência, Tecnologia e Inovação em muitos países p

os mais desenvolvidos as empresas arcam com um grande percentual dos

dispêndios em P&D. Na Figura 6, há uma mostra dos países com maior dispêndio 

privado em Pesquisa e Inovação e no Brasil o Estado arcou com a metade.

em P&D, comparando investimento Privado e Público
países selecionados em 2008. 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando dados disponíveisem The Word Bank (2015) 
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Dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em relação ao produto 
 

Fonte: Adaptado pelo autor da Estratégia Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação. 2012-2015. 
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Evolução do dispêndio total em P& D no Brasil

Figura 7 - Evolução do dispêndio total em P& D no Brasil e os seus
Público e Privado. 
 
Fonte: MCTI, 2015. 
 
 
Não obstante os esforço

conforme salienta Cruz (2010), 

México, Argentina, Chile

pesquisa e desenvolvimento.

que nas informações obtidas por meio do Datosmacros.com(2015) o PIB

Itália é comparável ao do Brasil

 

Evolução do dispêndio total em P& D no Brasil

Evolução do dispêndio total em P& D no Brasil e os seus

esforçosem gerar inovações tecnológicas, a situação do Brasil

onforme salienta Cruz (2010), supera, em uma amostra representativa de 

, Argentina, Chile, África do Sul e Rússia, em percentual do PIB investido em 

pesquisa e desenvolvimento. Figura 8,ficando atrás de países com

que nas informações obtidas por meio do Datosmacros.com(2015) o PIB

tália é comparável ao do Brasil.(IBGE 2009/2015). 
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Evolução do dispêndio total em P& D no Brasil  

 
Evolução do dispêndio total em P& D no Brasil e os seus componentes 

a situação do Brasil 

amostra representativa de países, 

, em percentual do PIB investido em 

ficando atrás de países como a Itália, sendo 

que nas informações obtidas por meio do Datosmacros.com(2015) o PIB de 2014 da 
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Figura 8 - Comparação do Dispêndio Total em P&D do Brasil com países 
selecionados. 
 
Fonte: Cruz, 2010, p. 3. 
 

Kannebley Júnior e Porto no Relatório para discussão no Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), sobre a avaliação das políticas recentes sobre incentivos 

fiscais à pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, relatam que: 

  

[...] em termos comparativos o Brasilse situa em um nível inferior àmédia dos 
países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que despendem, em média, 2% do PIB em P&D&I. A fim de 
suplantar essa diferença é necessária uma inflexão mais pronunciada nos 
dispêndios privados em P&D&I no Brasil a exemplo dos países 
desenvolvidos. (Kannebley Júnior &Porto, 2012, p. 2). 
 

Face a este quadro o Governo Brasileiro por meio da Estratégia Nacional de C,T&I 

2012 – 2015, já vinha destacando os grandes desafios para as políticas de C&T no 

Brasil ao reconhecer que o dispêndio em P&D, da ordem de 1,20% é muito 

inferiorcomparado com os países avançados e com outras economias de menor 

dimensão econômica, como a Itália, Espanha, Coreia, Portugal e Cingapura. (MCTI, 

2011, p. 45). 
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2.2 Infraestrutura de pesquisa em Minas Gerais e na  UFMG 
 

O sistema institucional de Inovação em Minas Gerais é similar ao Nacional com 

predominância de instituições públicas em relação ao de instituições privadas de 

P&D. Na linha preconizada por Etzkowitz (2003), procura-se enfatizar a 

transformação na missão e no desenvolvimento da universidade para que essa 

desempenheum papel mais amplo como um “Organizador de inovação regional”. 

 

Diniz e Lemos (1998) listam as instituições de pesquisa que atuam em Minas Gerais, 

detalhando o ano de sua criação, destacando entre outras a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária(EMBRAPA) criada em 1972, a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG) criada em 1974, o Centro 

Tecnológico de Minas Gerais(CETEC) criado em 1972, a Fundação Ezequiel Dias 

(FUNED) criada em 1907 e a Fundação Oswaldo Cruz criada em 1900. Os autores 

ressaltam que atuam em áreas típicas de pesquisa pública, como saúde, agricultura, 

informação e estatística e o fomento.  

 

Nos últimos 15 anos, destinado ao fomento das pesquisas, a UFMG vem captando 

recursos consideráveis provenientes dos diversos órgãos, CNPq, FAPEMIG, FINEP, 

tem ainda captado recursos, junto aosetor empresarial, no âmbito do programa 

FUNTEC do Banco Nacional deDesenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

executado convênios depesquisa com empresas, e também recursos provenientes 

dos licenciamentos de tecnologias e de royalties que são reinvestidos nas açõesde 

pesquisa e inovação. (UFMG, 2014). 

 

Segundo aPró-Reitoria de Pesquisa da Instituição estudada(UFMG, 2014, p.9), “...a 

diversidade e densidade da competência científica da UFMG tambémse refletem no 

número de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT)sediados na 

Universidade”. Dos 13 INCT do Estado de Minas Gerais, oito estãosediados 

nainstituição. 

a) INCT em Dengue; 

b) INCT em Informação Genético-sanitária da Pecuária Brasileira; 

c) INCT de Medicina Molecular; 

d) INCT de Nanomateriais de Carbono; 
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e) INCT de Nanobiofarmacêutica; 

f) INCT de Recursos Minerais, Água e Biodiversidade; 

g) INCT para a “Web”; 

h) INCT de Vacinas. 

 

Dos oitoINCTsque a Instituição abriga, quatrosão da área de saúde, orientados pelo 

propósito de contribuirpara o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional e 

de toda a cadeia de produtos vinculados a atenção à saúde.(UFMG, 2014). 

 

No Quadro 1, são descritos alguns Centros de Tecnologia (CTs), sendo que um dos 

objetivos dos CTs é gerar e transferir tecnologias e desenvolver negócios e produtos 

tecnológicos de caráter estratégico. 

 

Centro de Tecnologia Descrição 
1. Centro de Tecnologia em Nanotubos de 
Carbono (CTNanotubos) 

Voltado à consolidação de CT para o 
desenvolvimento de planta-piloto para a produção 
de cimentos e polímeros reforçados com nanotubos 
de carbono. 

2. Centro de Tecnologia para Web (CT Web) Destinado à consolidação de CT para a geração de 
spin-offs em tecnologia da informação, com foco na 
utilização das informações disponibilizadas na web. 

3.Centro de Tecnologia de Vacinas (CT 
Vacinas) 

Visa o apoio à criação de CT para identificação e 
produção, em escala piloto, de insumos para 
diagnóstico de doenças e vacinas, e para 
realização de testes e validação de reagentes 
diagnósticos e vacinas. 

4. Centro de Tecnologia em Medicina 
Molecular (CT-MM) 

Atua no suporte à criação de CT destinado à 
produção e uso de radiofármacos, toxinas 
recombinantes com finalidade terapêutica e 
desenvolvimento de instrumentação para 
diagnóstico clínico via espectroscopia óptica. 

5. Centro de Tecnologia de Fármacos e 
Insumos Biotecnológicos (CT-Farmibio) 

Atua no apoio à criação de CT para sua atuação na 
padronização e purificação de moléculas para 
indústria farmacêutica, realização de testes pré-
clínicos, desenvolvimento e padronização de testes 
de diagnóstico molecular. 

6. Centro para Microtecnologias e 
Nanotecnologicas 

Atua no apoio à consolidação de CT para o 
estabelecimento de infraestrutura para o 
desenvolvimento, prototipagem e produção nos 
campos de micro e nanossistemas. 

Quadro 1 – Centros Tecnológicos na UFMG. 
Fonte: Adaptado de UFMG, 2014. 
 
Um fato marcante para a inovaçãotecnológica em Minas Gerais foi a implantação do 

Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC) no Campus da UFMG, com o 

propósito decontribuir para Desenvolvimento, cientifico, tecnológico, econômicos e 



35 

 

social de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. O BH-TEC tem como 

Fundadores, a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, o Município de Belo 

Horizonte - BH, o Estado de Minas Gerais - MG, a Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais (FIEMG) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE-MG, abrigando empresas dedicadas a investigar e gerar novas 

tecnologias e centros públicos e privados de Pesquisa &Desenvolvimento. (Estatuto 

BH-TEC, 2011).  

 

No Brasil o Órgão incumbido da concessão de patentes, registros de desenhos 

industriais, registros de marcas, averbação de contratos de transferência de 

tecnologia, registros de programas de computador, indicações geográficas e 

topografias de circuito integrado é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI). 

AUFMG está entre os 5 (cinco) maiores depositantes de pedido de patentes do 

Brasil.(Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 2011). 

 

Tabela 1 - Dez Principais titulares de pedidos de patente no Brasil, 2004 – 2008 
DEPOSITANTE 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

PETROBRAS S.A. 80 91 77 63 77 388 
UNICAMP – Universidade de Campinas 53 67 55 46 51 272 
USP – Universidade de São Paulo 33 41 35 79 76 264 
WHIRPOOL S.A. 10 20 31 50 63 174 
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 23 18 32 40 41 154 
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 31 26 18 32 34 141 
FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo 

32 28 21 17 31 129 

SEMEATO S.A. Indústria e Comércio 49 27 15 7 16 114 
CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear 13 17 14 26 13 83 
FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais 

13 12 8 22 13 68 

Fonte: Adaptada de INPI, 2011. 
 

Segundo informação contida no Relatório de Gestão da UFMG de 2014, a Instituição 

tinha em seus controles, naquela época, 613 pedidos de patentes submetidos, 86 

registros de marcas, 12 registros de desenhos industriais e 29 programas de 

computadores, perfazendo 740 propriedades intelectuais (Figura 9). Possuía ainda 

19 Patentes de Invenção(PI) em seu banco de know-how. (UFMG, 2014, p.50). 
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Figura 9 - Evolução dos pedidos de patentes da UFMG. 
 
Fonte: UFMG, 2014, p. 67. 
 

Dos pedidos de patentes depositado pela UFMG, 20 tinham a titularidade 

compartilhada com outros 11 titulares, entre os quais 1de outra universidade, 

7deempresas, 2 instituições de pesquisa e 1deinstituiçãode fomento(Figura 10).Em 

2013, a participação da CTIT no evento BioPartneringLatinAmerica(BPL), que 

ocorreu no Rio de Janeiro, resultou em importantes acordos de parcerias 

internacionais com a empresa britânica NeemBiotech, a Uruguaia Santa Elena e a 

suecaSpiber. (UFMG, 2014). 
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Figura 10 - Co-titulares da UFMG nos pedidos de patente depositados no Brasil,no 
período de 2004 a 2008, com prioridade brasileira. 
 
Fonte: INPI, 2011, p. 26. 
 

A Figura 11mostra a evolução mais recente na interação da UFMGcom o setor 

empresarial, destacando-se o crescimento dos convênios de pesquisa e os contratos 

de transferência de tecnologia. 

 

 



 

Figura 11 - Quantitativo de licenciamentos ou transferências por natureza de 2003 a
2013. 
 
Fonte: UFMG, 2014, p. 69. 
 

Três unidades da IFES

Ciências Biológicas, o Instituto de Ciências Exatas e a Faculdade

Engenharia.(Figura 12). 

Figura 12 - Patentes UFMG
 
Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2015

 

Quantitativo de licenciamentos ou transferências por natureza de 2003 a

S são destaques na geração de patentes: o Instituto de 

as, o Instituto de Ciências Exatas e a Faculdade

 

UFMG por unidade/ 2015. 

Universidade Federal de Minas Gerais, 2015. 
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2.3 Propriedade intelectual e ativos intangíveis 
 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) apresentaa seguinte 

definição dePropriedade Intelectual: 

 

Propriedade intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, 
artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às 
execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de 
radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, 
àsdescobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas 
industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 
denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos 
os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, 
científico, literário e artístico. (Associação Brasileira de Indústrias de 
Maquinas e Equipamento, 2015). 

 

De acordo com Antunes e Martins (2002), conforme descrito no Quadro 2, o Capital 

Intelectual é um conjunto de benefícios intangíveis que agregam valor 

àsorganizações, podendo ser dividido em quatro categorias. 

 

Ativos  Descrição  

Ativos de Mercado Potencial que a empresa possui em decorrência dos intangíveis que 
estão relacionados ao mercado, tais como: marca, clientes, lealdade 
dos clientes, negócios recorrentes, negócios em andamento (backlog), 
canais de distribuição, franquias etc. 

Ativos Humanos Compreendem os benefícios que o indivíduo pode proporcionar para 
as organizações por meio da sua expertise, criatividade, 
conhecimento, habilidade para resolver problemas, tudo visto deforma 
coletiva e dinâmica. 

Ativos de Propriedade 
Intelectual 

Incluem os ativos que necessitam de proteção legal para proporcionar 
às organizações benefícios tais como: know-how, segredos industriais, 
copyright, patentes, designs etc. 

Ativos de Infraestrutura Compreendem as tecnologias, as metodologias e os processos 
empregados, como cultura, sistema de informação, métodos 
gerenciais, aceitação de risco, banco de dados de clientes etc. 

Quadro 2 - Descrição de Capital Intelectual. 
Fonte: Antunes e Martins (2002). 
 
 
A Propriedade Intelectual abrange qualquer produto do intelecto humano e atendido 

requisitos específicos pedem ser protegidos nas seguintes modalidades(a) 

Propriedade Industrial:Marcas, patentes (invenção e modelo de utilidade), indicações 

geográficas, desenho industrial e concorrência desleal, (b) os Softwares, (c) os 

Direitos Autorais e (d) Cultivares. CTIT/UFMG(2015). 
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A pratica da proteção confere valor comercial aos ativos intangíveis.De acordo com 

as definições de Schmidt, Santos e Fernandes (2006), patentes, know-how, 

segredos industriais, software, copyright, designs são alguns dos componentes do 

capital intelectual das organizações e são Ativos Intangíveis.  

 

Por se tratar de uma pesquisacujo objeto de análise é uma IFES, deve-se adotar a 

Norma Internacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(InternationalFederationofAccounting,2010) preparada pelo InternationalPublic 

Sector Accounting Standards Board(IPSASB), extraída principalmente da 

InternationalAccounting Standards Board (IASB).  

 

Para a norma citada, um ativo poderá ser considerado intangível se satisfeitas os 

seguintes critérios de identificação:  

a) For separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, 

licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo 

ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou 

b) Resultar de compromissos obrigatórios (incluindo direitos contratuais ou outros 

direitos legais), independentemente de tais direitos serem transferíveis ou 

separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. 

 
Lev (2001, citado por Amaralet al., 2014, p. 128), definiu os ativos intangíveis “como 

um direito a benefícios futuros que não possui corpo físico ou financeiro (ações ou 

títulos de dívida), que é criado pela inovação, por práticas organizacionais e pelos 

recursos humanos”. Segundo o autor, os ativos intangíveis interagem com os ativos 

tangíveis na criação de valor corporativo e no crescimento econômico.  

 

Segundo Loop, Scheffer e Lipfert (2004), citado por Amaral et al.,(2014) devido ao 

relevante movimento de substituição de ativos tangíveis por ativos intangíveis, 

investidores e instituições financeiras devem dedicar atenção considerável a esse 

tipo de investimento.Damodaran(2006) reforça esta interpretação ao apontar que 

toda uma geração de empresas criadas nos últimos 50 anos, tais como, Coca-Cola, 

Microsoft e Pfizer, extraem a maior parte do seu valor de ativos que não possuem 
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existência física, abrangendo desde marcas até patentes e ainda a competência 

tecnológica. 

 

Segundo Damodaran (2010), a forma de contabilização desses ativos intangíveis 

(patentes, marcas registradas e o fundo de comércio) variam a cada caso. Quando o 

bem intangível é gerado internamente, ou seja, resultam de pesquisa interna, os 

gastos com o seu desenvolvimento acontecem e um determinado período e sua vida 

útil se estende por muitos outros, neste caso o mesmo não é avaliado no balanço 

patrimonial da empresa. Já quando são adquiridos, este intangível é tratado como 

um Ativo, sendo amortizado ao longo de sua vida esperada. 

 

Serra eWickert (2014) apontam que a contabilidade não tem como finalidade apurar 

o valor econômico das empresas ou do patrimônio líquido das mesmas, com isto o 

valor contábil difere do valor econômico.Edvinsson e Malone (1998) eHoss (2003, 

p.40),reconhecem essa limitação e reforçam a necessidade de se ter uma 

contabilidade que avalie uma empresa em termos de sua posição de mercado, 

lealdade dos clientes, e não simplesmente, atribuir valor a estes parâmetros 

dinâmicos, que distorcem o valor de uma empresa.Dentre as variáveis para a 

mensuração absoluta do capital intelectual, citadas por Edvinsson e Malone (1998), 

estão: receitas resultantes de atuação de novos produtos, investimentos no 

desenvolvimento de novos mercados, setor industrial, tecnologia de informação, 

serviço aos clientes, treinamentos, desenvolvimento de parcerias, na identificação da 

marca/nome e Investimento em novas patentes e direito autorais. 

 

2.4 A propriedade intelectual, o registro de patent es 
 

As convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1986, foram pioneiras na introdução 

de leis internacionais referentes à propriedade intelectual, origem doSistema 

Internacional da Propriedade Industrial. 

 
Segundo relatório do INPIa Convenção da União de Paris (CUP) concluída em 1883 

constituiu o primeiro marco em nível internacional para a proteção da Propriedade 

Industrial entre os diversos países signatários. O Brasil foi um dos 14 primeiros a 

aderir a essa convenção. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 2015,p.50). 
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Patente é uma das formas de proteção da propriedade intelectual. Segundo a 

CTIT(2016), Patente, modelo de utilidade, software, são exemplos de bens que 

compõe a Propriedade Intelectual e possui formas de proteção especificas. O 

registro no INPI do programa de computador protegem os softwares, já as patentes 

protegem ideias inovadoras, os segredos comerciais protegem as informações que 

têm valor econômico, marcas registradas protegem marcas comerciais, e direitos 

autorais protegem a expressão de ideias. 

 

Na definição do INPI, patente é: 

 

Um título de propriedade temporário, oficial, concedido pelo ESTADO, por 
força de lei, ao seu titular ou seus sucessores (pessoa física ou pessoa 
jurídica), que passam a possuir os direitos exclusivos sobre o bem, seja de 
um produto, de um processo de fabricação ou aperfeiçoamento de produtos e 
processos já existentes, objetos de sua patente. (INPI, 2015, p.8). 

 

O proprietário da Patente poderá durante sua vigência conceder permissão para 

terceiros explorar a Patente por meio de licença, sendo apatente válida apenas nos 

países onde foi requerida e concedida a sua proteção.(INPI, 2015). 

 

Regulada pelos artigos 6º a 93º da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 14 de 

maio de 1996, patente é um título de propriedade que contém informações 

tecnológicas, sendo o direito conferido pela patente, um direito de propriedade 

intelectual, patrimonial e temporário. Sua duração varia de acordo com a modalidade 

da patente depositada, podendo ser de invenção ou de modelo de utilidade: patente 

de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo 

prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. 

 

Podem ser registradas patentes e invenção que atendam aos requisitos de 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, como máquinas; equipamentos; 

ferramentas; dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos; peças; processos e 

métodos de fabricação; produtos farmacêuticos, alimentícios e químicos em geral e 

fórmulas de produtos. Uma nova solução para um problema técnico especifico, 

dentro de um determinado campo tecnológico, pode ser definido com uma invenção. 



43 

 

Curativo “band-aid”, ferro elétrico, alfinete de segurança, caneta esferográfica e 

avanços tecnológicos ocorridos nos computadores, são exemplos de invenções. Já a 

Tesoura para canhoto, organizador modular de gavetas, porta sabão com dosador, 

são exemplos de modelosde utilidade.(Organização Mundial de Propriedade 

Industrial, 2014, p. 4). 

 

Quanto aos direitos relativos a programa de computador, o parágrafo 2º, do artigo 2º 

do Capítulo II da Lei no9. 609 de 19 de fevereiro de 1998 assegura a tutela dos 

direitos pelo prazo de 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano 

subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da data de sua criação. 

 

De acordo com o INPI, órgão responsável pelo registro também dos softwares, em 

conformidade com o artigo 1º da Lei 9.609/1998, programa de computador é: 

 

A expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural 
ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego 
necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, 
dispositivos, instrumentos ou equipamento periféricos, baseados em Técnicas 
digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. 
(INPI, 2016, p.3). 

 

O registro de programa de computador tem abrangência Internacional, 

diferentemente das marcas e patentes, exceto no caso de cessão de direitos para 

garantia das partes envolvidas.(INPI, 2016, p.5). 

 

As invenções Relacionadas com Programas de Computador [IRPC], desenvolvidos 

para funcionar “embarcados” em máquinas ou equipamentos, muitas vezes 

gravados em “chips” integrantes das estruturas destes, podem ser objeto de 

proteção via Patente. (INPI,2016, p.6). 

 

De acordo com o relatório do Índice Global de Inovação (GII, na sigla inglesa)(2014), 

produzido pelo instituto internacional de gestão INSEAD em colaboração com a 

Faculdade de Gestão da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e com a 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual, segundo Francis Gurry, diretor 

geral da Organização Mundial da propriedade intelectual  (OMPI),os esforços para 
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aumentar a prosperidade dependem de inovação, criatividade e foco em novos 

mercados globais, bem como um forte sistema de propriedade intelectual. 

 

Demonstrados no relatório GII (2014), a  pesquisa em 143 economias em todo 

mundo, usando indicadores para avaliar a capacidade de inovação, destas 22 estão 

apresentadas no Quadro 3, sendo 3 por região, com exeção da região America 

Latina e Caribe, que apresenta na amostra selecionada 4 paises para a região. A 

ordem pontuada de 0 a 100 extraida do relatóro de origem é a renda. Segundo 

Bruno Lanvin - Diretor Executivo para o Global Índices no INSEAD, um número 

crescente de economias emergentes são confrontados com questões complexas em 

que" ganho de cérebros "só podem ser gerados através de um delicado equilíbrio 

entre talentos que saíem e queentramou seja os cidadãos que procuram uma 

educação no exterior e voltam para inovar. Os autores argumentam que o 

crescimento com base na inovação deixou de ser prerrogativa dos países com 

rendimentos elevados e países em desenvolvimento cada vez mais concebem 

políticas destinadas a aumentar a sua capacidade de inovação. 

 

Salietam no relatório que em termos de qualidade da inovação, medido pelo 

desempenho das universidades, o alcance de artigos acadêmicos e a dimensão 

internacional de pedidos de patentes, os Estados Unidos da América (EUA) ocupa o 

lugar mais alto do grupo de alta renda, seguido de Japão, Alemanha e Suíça e a 

pontuação das economias de renda média estão diminuindo a distância sobre a 

qualidade da inovação com a China na liderança, seguido por Brasil e Índia. 
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Quadro 3  – Rankings mundial de inovação por região, comparativo: renda e eficiência/2014 
Nota: Banco Mundial Renda Grupo Classification (Julho de 2013): LM = rendimento médio-baixo; UM 
= renda média-alta; e HI = alta renda. Regiões são baseados nos dados das Nações Unidas 
Classificação: EUR = Europa; 
NAC = América do Norte; LCN = América Latina e do Caribe; Sul da Ásia CSA = Central e; SEAO = 
Sudeste Asiático e Oceania; NAWA = Norte de África e Ásia Ocidental; SSF = África Sub-Sahariana. 
Fonte: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0010.html. 

 

Quanto aevolução na quantidade de patentes concedidas no Escritório de Patentes 

dos EUA, pode-se verificar, também, pela Figura 13que o Brasil aindaocupa uma 

posição muito modesta.Consta-se, por exemplo, que em 2008, enquanto as 

empresas Coreanas obtiveram 7.549 patentes as sediadas no Brasil obtiveram 

apenas 101. Cruz (2010). 

 

 

Rank por região Nome de Países

Pontuação (0-100) Rank Renda Rank Região Rank Índice de e ficiência Rank

1 33.70 76 LM 7 CSA 10 82 31 India
2 32.75 79 UM 25 CSA 20 59 118 Cazaquistão
3 31.83 86 LM 10 CSA 30 60 112 Butão

1 40.94 40 UM 4 SSF 10 75 65 Ilhas Maurício
2 38.56 51 UM 7 SSF 20 74 74 Ilhas Seychelles
3 38.25 53 UM 9 SSF 30 68 93 África do Sul

1 59.24 7 HI 7 SEAO 10 61 110 Singapore
2 56.82 10 HI 10 SEAD 20 66 99 Hong Kong (China)
3 55.27 16 HI 16 SEAD 30 78 54 Corea do Sul

1 40.78 41 HI 37 LCN 10 69 87 Barbados
2 40,64 46 HI 40 LCN 20 68 92 Chile
3 38,3 52 UM 8 LCN 30 85 20 Panama
4 37.30 57 UM 12 LCN 40 81 38 Costa Rica
5 36.29 61 UM 16 LCN 50 74 71 Brasil

1 55.46 15 HI 15 NAWA 10 79 42 Israel
2 45.82 30 HI 29 NAWA 20 77 56 Chipre
3 43.25 36 HI 33 NAWA 30 54 127 Emirantes Árabes Unidos

1 64.78 1 HI 1 EUR 10 95 6 Suíça
2 62.37 2 HI 2 EUR 20 83 29 Reino Unido
3 62.29 3 HI 3 EUR 30 85 22 Suécia

1 60.09 6 HI 6 NAC 10 77 57 Estados Unidos da America

2 56.13 12 HI 12 NAC 20 69 86 Canada

Northern America(América do Norte)

Central and Southern Asia(Asia Central e Meridional )

Sub-Saharan Africa(África Subsaariana)

Southeast Asia and Oceania(Sudeste Asiático e Ocean ia)

INOVAÇÃO POR REGIÃO
GII 2014 Classificação Geral

Latin America and the Caribbean(América Latina e Ca ribe)

Northern Africa and Western Asia(Norte da Africa e Ásia Ocidental)

Europe(Europa)
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Figura 13 – Evolução na quantidade de patentes concedidas no Escritório de 
Patentes dos EUA à Coréia, Espanha, Índia e Brasil. 
 
Fonte:Cruz (2010 p.9). 
 

Tendo em vista esta situação eciente de que a inovação e o desenvolvimento 

tecnológico no Brasil está fortemente baseado nas pesquisas no âmbitodas 

instituições públicas, há um esforço governamental de criar um sistema de incentivos 

para maior associação entre as IFES e as instituições públicas de fomento à 

pesquisa e o setor privado. 

 

A Lei no10.973 de 02 de dezembro de 2004 e suas alterações posterioresé 

considerada pelos pesquisadores como um dos marcos regulatórios recente da 

inovação no Brasil. Esta Leipermite que as instituições públicas compartilhem seus 

laboratórios e equipamentos,obedecendo às prioridades, aos critérios e aos 

requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública, e ainda asseguraa igualdade de 

oportunidades às empresas e organizações interessadas, mediante instrumentos 

formalizados por prazo determinado. Recente alteração veio permitir que os 

pesquisadores, mesmo com dedicação exclusiva dediquem até 8h/semana fora do 

ambiente do trabalho e com remuneração pela atividade de pesquisa. 

 

O marco regulatório prevê ainda a possibilidade de participação minoritariamente do 

capital de empresa privada de propósitos específicos que vise ao desenvolvimento 
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de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processos 

inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas 

políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada 

esfera de governo,sendo que propriedade intelectual sobre os resultados obtidos 

pertencerão à empresa na forma dos atos em vigor.(Lei nº 10.973, 2004 art. 5º). 

 

A Lei em seuartigo 8ºdispõe também sobre incentivoao servidor pesquisador com 

possibilidades de: a) receber adicional variável, desde que, custeado exclusivamente 

com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada; b) ganhos econômicos 

por royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes 

daexploração direta ou por terceiros. 

 

Na comercialização da tecnologia, a Instituição estudada, sendo um órgão da 

Administração Pública Federal está sujeita as regras da Lei no10.973, combinadas 

com a Lei no8.666/93 e suas alterações posteriores. Este dispositivo legal orienta 

que a alienação de bens deve ser precedida de avaliação e a defesa do interesse 

público devidamente justificado. 

 

A Lei no 8.666/93 na seção II, da Habilitação, prevê também a comprovação, pelas 

empresas interessadas, da capacidade econômica e financeira, sendo um dos itens 

exigidos na seção II citada, e a apresentação do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social. Prevê ainda prova de 

capacidade técnica por meio de atestados produzidos por pessoas de direito público 

ou privado. (Lei no 8.666, 1993, artigos 27º ao 32º.) 

 

Assim sendo, para que sejam alcançados os objetivos nacionais é fundamental que 

as instituições públicas, dedicadas à ciência e inovação, estejam equipadas com 

metodologias e instrumentais adequados para as análises econômico-financeiras e 

para precificar as tecnologiasque devem ser colocados à disposição de investidores.  

É com este propósito que são apresentados, na seção seguinte, conceitos, teorias e 

modelosque serão empregados no estudo de caso, objeto desta dissertação. No 

sentido de facilitar o entendimento, nesta dissertação usa-se a palavra patente como 

substituta de propriedade intelectual. 
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2.5 Avaliação de investimentos 
 

Segundo Damodaran, todo ativo, seja financeiro ou real, tem valor e pode ser 

avaliado, embora alguns sejammais facilmente avaliados do que outros. Outro ponto 

observado pelo autoré que“existe, indubitavelmente, incerteza associada à 

avaliação. Frequentemente esta incerteza decorre do ativo a ser avaliado, embora o 

modelo de avaliação possa aumentar a incerteza.” (Damodaran, 2010, p. 1). 

 

Damodaran (2014) expõe alguns mitos que foram desenvolvidos ao longo do tempo 

sobre a avaliação e pondera: 

1º - uma avaliação não é objetiva, mesmo se for empregado na análise modelo 

quantitativo; 

2º - é enganoso considerar que quanto mais quantitativo o modelo, melhor a 

avaliação; 

3º - uma avaliação não oferece estimativa precisa; 

4º - mesmo uma avaliação bem-feita, tem validade temporal limitada. 

 

Póvoa enfatiza que: 

 
[...] a palavra simplicidade não deve desaparecer em nenhum momento de 
nosso horizonte. Em um processo de valuation os melhores resultados são 
aqueles que envolvem a boa técnica para limitar os potenciais erros, 
acrescida da dose correta de arte e a importância o trabalho de alimentar o 
modelo com boas informações. (Póvoa, 2012, p. 3). 

 

Segundo Amaral et al. (2014), tanto na esfera acadêmica quanto de mercado, há 

boas técnicas e modelos qualitativos e quantitativos de avaliação de ativos, porém 

permanecem como entrave nesse campo de conhecimento aspectos ligados ao 

trade-off risco/retorno.  

 

Amaralet al. (2014) mencionamque não é tarefa trivial, nem pelas invenções diretas 

ou pela aquisição, a mensuração das implicações e reflexos decorrentes do 

investimento em ativos intangíveis. Damodaran (1997) e Copeland, Koller e Murrin 

(2002) consideram o modelo do fluxo de caixa descontadoo mais robusto, mas 

listamoutros modelos,como por exemplo o modelo de opções reais, que pode ser 

empregado em condições específicas.  Argumentam ainda que o preço justo de uma 
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empresa será relativo à quantidade de riqueza que ela pode gerar e deve basear em 

três variáveis essenciais: o fluxo de caixa livre; o risco e; o tempo. 

 
Serra e Wickert (2014) apresentaram as várias técnicas quepodem serutilizadas na 

avaliação de empresa, e elas estão sintetizadas no Quadro 4. 

 
Técnica  Observações  

Valor Contábil  
 

O Valor Contábil difere do Valor Econômico das 
empresas e também nem sempre são iguais ao 
Capital investido. 

Valor Contábil Ajustado O valor Contábil ajustado, pautados em dispositivos 
regulatórios, descontados pela taxa que reflita o risco 
desse fluxo de caixa e ainda o ajuste do valor das 
dívidas pelo valor de liquidação dessas. 

Avaliação Relativa 
Múltiplos de Mercado 
Múltiplos de Transações 

Avaliação Relativa consiste em avaliar um bem 
comparando com o preço de um bem similar no 
mercado, observado parâmetros comparáveis como: 
localização, idade, etc. 

Fluxo de Caixa Descontado 
Fluxo de Caixa para os Acionistas 
Modelo de Dividendos Descontados 
Fluxo de Caixa para os Investidores 
Fluxo de Caixa Residual (EVA)  
AdjustedPresentValue(APV) 

O bem tem valor proporcional ao seu potencial de 
geração de caixa, trazendo este fluxo ao valor 
presente, ajustado por uma taxa que representa o 
risco atribuído ao mesmo fluxo de caixa.  

Opções Reais 
 

Opções Reais consiste na estimativa de valor 
associadas acenários e probabilidades, podendo ser 
utilizado ferramentas como árvore de decisões ou 
outra técnica de precificação por opções. 

Quadro 3 - Técnicas de avaliação de empresas. 
Fonte: Adaptado de Serra e Wickert (2014, p. 3-9). 
 

Damodaranchamou a atenção para o equívoco de utilizar modelos tradicionais na 

avaliação de ativos de empresas de alta tecnologia:  

 

[...] o problema em avaliação não é a insuficiência de modelos para se avaliar 
um ativo, mas o excesso. A escolha do modelo a ser aplicado em uma 
avaliação é tão crucial para se chegar a um valor razoável quanto a 
compreensão de como usar o modelo. (Damodaran, 2007, p. 443). 

 

Para o adequado processo de projeções e avaliações é necessário conhecimento do 

mercado no qual o negócio está inserido, só assim é possível projetar o preço e 

quantidade vendida dos produtos, buscando um entendimento pautado nas 

principais premissas da empresa para os custos de produção, despesas, prazos de 

recebimento, pagamentos, estoques, investimentos, financiamentos e ainda 

pautados em premissas macroeconômicas como taxa de juros, nível de renda, 

inflação e câmbio. (Costa, Costa & Alvim, 2010). 
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Póvoa (2012) destaca que o mais intrigante no termo valuationé que não existe 

resultado preciso e indiscutível, ou seja, não há resposta ou metodologia que possa 

ser considerada a única correta. Valuation é a técnica de “reduzir a subjetividade” de 

algo que é subjetivo por natureza. A ideia de valor é subjetiva, pois não depende só 

do ativo avaliado, mas também dos olhos e perfil de risco do avaliador, sendo 

através da aplicação de uma teoria específica ou algumas combinadas, atingir não 

necessariamente um só valor, mas uma região de preço para o ativo. 

 

Damodaran (2010) é muito claro em sintetizar os três métodoscomumente utilizados 

para avaliação de uma patente: 

 

a) Avaliação por fluxo de caixa descontado, que retrata o valor do ativo, como o 

valor presente de um fluxo de caixa futuro esperado;  

b) Avaliação relativa na qual o valor de um ativo é estimado tendo por referência o 

preço de ativos similares no mercado em relação a variáveis comuns, tais como 

rendimentos, fluxos de caixa, valor contábil, vendas, entre outros (Múltiplos de 

Mercado e Múltiplos de Transações); 

c) Avaliação utilizando modelos de opções reais, que introduz flexibilidade na 

tomada de decisão, avaliando o ativo com características de opções.  

 

Nesta dissertação serão empregados os métodos descritos em (a) e (c) acima, 

detalhados nas seções seguintes. 

 

2.5.1 Fluxo de caixa descontado 
 

Segundo Póvoa (2012) os melhores modelos de valuationsão simples e 

compreensíveis para um investidor de nível médio. Dentre todos os instrumentos de 

precificação de ativos, o autor destaca o modelo de Fluxo de Caixa Descontado, que 

é considerado o mais completo e não precisa ser extenso nem complicado para 

atingir eficientemente o objetivo do cálculo do valor justo de uma companhia. Para 

Damodaran (2010), o modelo do Fluxo de Caixa é a base sobre o qual se constrói as 

demais abordagens das avaliações feitas no mundo real.  
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De acordo com Copeland e Weston (1998) e Damodaran (2010), esta abordagem 

está fundamentada na regra do “valor presente”, onde o valor de qualquer ativo é o 

valor presente dos Fluxos de Caixa futuros dele esperados, representado na 

equação 1. 

 

( )∑
=

= +
= nt

t t
t

r

FC
Valor

1 1
                 ( 1 ) 

 

Sendo: 

n = vida útil do ativo; 

FC = fluxo de caixa no período t; 

r = taxa de desconto, refletindo o risco inerente aos fluxos de caixa estimados. 

 

Para se chegar ao valor de um ativo aplicando-se a equação (1) é preciso definir as 

duas variáveis mais importantes de avaliação, que são: a taxa de crescimento 

compatível com o nível dos investimentos realizados do curto ao longo prazo; e a 

taxa de desconto que irá trazer a projeção de fluxo de caixa para valores atuais. A 

taxa de desconto será uma função de grau de risco inerente aos fluxos de caixa 

estimados, sendoque ativos mais arriscados demandam taxas mais elevadas.  

 

A construção de um Fluxo de Caixa deve ser feito com muito cuidado e, segundo 

Póvoa (2012), não adianta construir o melhor modelo do mundo se os 

chamadosinputs – variáveis que alimentarão o modelo são mal selecionadas. O 

autor considera, também, que a taxa de desconto consiste no lado mais artístico da 

análise de ativos e deve refletir, de maneira adequada, todos os riscos envolvidos 

que comporão o retorno exigido pelo investidor. 

 

Serra e Wickert (2012) sugerem uma sequência de passos para o valuation, 

ressaltando que há duas formas de análise do Fluxo de Caixa Descontado: do ponto 

de vistas dos investidores (caracterizados por acionistas e credores), ou 

considerando diretamente o resultado que vai para os acionistas. Neste aspecto, 

Damodaran (2010) chama a atenção para o uso correto do custo de oportunidade do 

capital. Na primeira abordagem deve-se usar o custo médio ponderado de capital 
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WACC (WeightedAverageCostof Capital) para refletir a taxa de desconto; e na 

segunda, o custo relativo ao capital dosacionistas (equitycost). 

 

Na definição da taxa de desconto, as variáveis fundamentais são os riscos e os 

retornos possibilitados por qualquer investimento, e elas são discutidas a seguir. 

 

2.5.1.1 Risco e retorno 
 

Uma boa gestão dos negócios tem como norte a longevidade e a sustentabilidade 

da empresa e sua capacidade de criar valor para os seus acionistas ou cotistas. 

Rowe esclarece que: 

 

[...] como os lideres estratégicos estão preocupados com a viabilidade futura 
e a estabilidade financeira atual da organização, tomam decisões que 
maximizam o retorno sobre o investimento e, portanto, criam valor para sua 
organização.(Rowe, 2002, p. 16). 

 

Colocar capital em um empreendimento significa assumir riscos e esta deve ser um 

importante variável na definição do valor que o investidor espera receber como 

prêmio para alocar seus recursos em uma empresa ou um projeto (Leão, Martins 

&Locatelli, 2012).Para Damodaran (2010) a palavra risco se apresenta como 

sinônimo de perigo ou chance, e está diretamente relacionado à probabilidade de se 

receber algo que seja diferente daquilo que se esperava, tanto positiva quanto 

negativamente. 

 

É preciso distinguir risco de incertezas, conforme o fez Frank Knight. De acordo com 

Knight (conforme citado porLocatelli et al. 2015;Andrade, 2011), há risco quando o 

resultado dos atos não é conhecido, mas pode-se determinar a probabilidade de 

vários resultados potenciais.Contudo, a incerteza não pode ser medida 

matematicamente, pois não se conhece a probabilidade dos resultados, e não se 

pode aferir os retornos esperados dos vários resultados possíveis. 

 

A volatilidade revela o risco de um ativo e a medida estatística utilizada para medir o 

risco de um investimento é a variância ou o desvio padrão, que representa o grau de 

dispersão dos resultados em relação ao valor médio esperado. Entretanto, o risco 
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total de um investimento não pode ser eliminado completamente, pois é constituído 

de dois riscos de naturezas distintas: o risco sistêmico e o risco não sistêmico 

(específico). O risco sistêmico é determinado por ocorrências de natureza política, 

econômica e sociais sendo então inerentes a todos os ativos não há como evitá-lo 

totalmente. O risco não sistêmico é um risco intrínseco, próprio de cada investimento 

realizado e para redução desse é indicada a diversificação da carteira de ativos. 

Assaf Neto (2012). 

 

Gitmam (2002) define o risco sistêmico como o mais relevante, pois afeta todas as 

empresas e, por isso, não é diversificável. Por não ser diversificável, demanda a 

cobrança de um prêmio de risco, que no entendimento do Copeland (2002), se 

traduz em um ágio pelo risco assumido.  

 

2.5.1.2 A medida do risco sistêmico 
 

O risco sistêmico demanda uma medida própria, e é refletido pela volatilidade 

relativa. A medida comumente usada é o beta alavancado, que retrata o 

comportamento de um ativo (retorno total em %), em relação ao retorno (em %) 

propiciado por uma carteira representativa de mercado. 

 

O beta representa o coeficiente angular de uma regressão, sendo o resultado da 

covariância entre o retorno do título e do retorno da carteira demercado (Cov Ri, Rm) 

dividido pela variância do retorno da carteira de mercado (Var Rm):  

 

B� = ����	
,	�
����	�      ( 2 ) 

 

Sendo: 

Cov�R�, R� - covariância entre o retorno do ativo i e o retorno de mercado;  

Var�R� - variância do retorno da carteira de mercado. 

 

Como o beta da carteira de mercado é igual a unidade, um ativo que exibe β < 1, 

mostra ser menos sensível às variações do mercado. Assim, um ativo com β >1 

demonstra mais sensibilidade às variações do mercado, enquanto que um ativo de β 
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= 0 é neutro ao comportamento da carteira de mercado e representa um ativo livre 

de risco (por exemplo, um título soberano).  

 

Para se estimar o beta, comumente é empregada a análise de regressão baseada 

em uma série histórica de retornos do ativo especifico e da carteira de mercado. 

Assim, a reta obtida tem uma inclinação que corresponde ao beta.(Ross, 

Westerfield&Jaffe, 2002; Silva 2015). 

 

 Mas o que fazer quando as empresas não possuem histórico de mercado e não 

negociam suas ações em bolsas de valores?Segundo Damodaran (2010, p.202), 

conforme citado em Marquetotti, “há uma maneira alternativa e indireta de estimar o 

risco sistemático de uma empresa, de forma que os preços passados são 

desnecessários na estimativa do beta”. (Marquetotti, 2014, p. 52.). 

 

A estimativa do beta bottomup, requer:  

a) Identificar o negócio em que a empresa, objeto da análise, atua;  

b) Selecionar empresas do mesmo setor, que possuem ações negociadas em bolsa 

de valores (do país ou de outro mercado); 

c) Obter os betas para estas empresas similares (betas alavancados); 

d) Desalavancar obeta obtido para cada empresa de acordo com a estrutura de 

capital (uso de dívida e capital próprio) utilizado por cada uma delas; 

e) Estimar o beta médio não alavancado do setor; 

f) Realavancar o beta médio pelo pretendido grau de alavancagem da 

empresa/projeto em análise. 

 

De acordo com Póvoa (2012), companhias na mesma área de atuação e negócios 

tendem a apresentar seus betas diferenciados basicamente pela alavancagem 

financeira. Assim, o beta patrimonial (não alavancado) estimado a partir das 

regressões do mercado, representa uma imagem do risco patrimonial da empresa. 

(Copeland, Koller&Murrin, 2002).  

 

Nesta mesma linha, Damodaran (2010) e Copeland, Koller e Murrin (2002), 

destacam que o beta desalavancado de uma empresa em um país desenvolvido 

pode ser comparável ao de uma empresa em um país emergente, e que o uso de 
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beta de outros mercados pode permitir formar uma imagem mais fiel do risco 

inerente à empresa do que regressões de seus retornos no mercado local.  

 

O beta desalavancado é apresentado da seguinte forma por Hamada (1972): 

 

βU = βL / [1+((D/E) x (1-t))]( 3 ) 

 

Sendo: 

BU = beta médio não alavancado do setor; 

BL = beta alavancado do setor; 

D/E = relação dívida/ capital; 

t = alíquota tributária que propiciará benefício fiscal pelo uso de dívida. 

 

Desta maneira, o beta de uma empresa será função do beta desalavancado, 

ponderado exatamente pelo grau de alavancagem individual (D/E). 

 

A equação (3) pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

βL=βU [ 1 + ((D/E) x (1 –t)]( 4 ) 

 

Em conformidade com a fórmula proposta por Hamada (1972), ao aumentar a 

alavancagem, os acionistasdevem sustentar crescentes parcelas do risco de 

mercado da empresa. 

 

2.5.1.3 A estrutura de capital 
 

A estrutura de capital de um negócio pode se configurar por meio de duas fontes de 

financiamento: as de recursos próprios e as de recursos de terceiros. Os recursos 

próprios são decorrentes de aportes de capital de seus acionistas ou gerados na 

empresa na forma de lucros não distribuídos, enquanto os de terceiros são 

provenientes de empréstimos, contraídos junto às instituições financeiras, 

fornecedores ou outro meio. 

 



56 

 

Estrategicamente o administrador deve procurar identificar quais limites deve ter esta 

estrutura na empresa, pois capital de terceiros pode gerar valor para os acionistas, 

mas pode também ser prejudicial, dependendo das características do 

negócio.(Locatelli, Nasser, & Mesquita, 2015). 

 

A estrutura de capital reflete as proporções do financiamento da empresa, cujas 

fontes são capital de terceiros decurto e longo prazo e capital próprio. Sendo que o 

montante de capital de terceiros indica a situação do endividamento de uma 

empresa.Quanto maior a dívida em relação ao seu ativo total, maior será seu grau 

de alavancagem. (Gitmam, 2002). 

 

Para Famá e Grava (2000), a formulação explicita da estrutura de capital enquanto 

estratégia financeira, por meio de uma política de endividamento, ocorreu a partir do 

estudo de Modigliani e Miller (M&M), no final da década de 1950. Inicialmente, 

Modigliani e Miller (1957), afirmam que não há uma estrutura ótima de capital, que o 

valor da empresa independe da forma como é financiada. Contradizendo a visão 

tradicionalista, que defendia a existência de uma estrutura ótima de capital, M&M 

ressaltam a elevação dos riscos com o aumento do endividamento, tornando neutra 

a influência do capital de terceiros no valor da empresa. 

 

Posteriormente reconsideraram suas posições, enfatizando que na presença de 

imperfeições representadas por impostos, ocorre aumento no valor da empresa 

mediante o financiamento, devido aos benefícios fiscais decorrentes do pagamento 

dos juros sobre a dívida. (Modigliani & Miller, 1963). 

 

Segundo Assaf Neto e Lima (2011), o custo do capital de terceiros é menor 

comparativamente ao do capital próprio, eduas importantes razões explicam este 

fato: 

a) O acionista assume o risco do negócio e, em consequência, exige um prêmio 

maior pelo risco do investimento; 

b) O credor recebe garantias efetivas da devolução do capital emprestado, como 

avais, hipotecas, etc., o que reduz o risco da inadimplência e, portanto, a taxa de 

juros. 
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Nessas circunstâncias, aceita-se, teoricamente, que o uso de dívida aumenta o valor 

de uma empresa e que as empresas deveriam adotar uma estratégia muito 

alavancada. Mas no mundo real isto não ocorre e este fato pode ser explicado pelos 

riscos e os custos de dificuldades financeiras, que crescem com o endividamento e 

colocam limites ao uso de capital de terceiros. (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Face ao tradeoff, a definição sobre a estrutura de capital deve ser precedida por 

adequados estudos que possibilitem identificar uma estrutura ótima de capital. Tal 

escolha deve levar em consideração não apenas os benefícios fiscais e custos mais 

reduzidos de capital, mas também os aspectos negativos decorrentes do uso dessa 

alternativa de financiamento. 

 

2.5.1.3.1 O custo de capital próprio 
 

Sobe a perspectiva contábil, o custo de capital próprio representa todo recurso que 

os sócios ou acionistas investiram no negócio, sendo identificado na conta contábil 

patrimônio líquido. Gitman (2002) salienta que o capital próprio consiste de fundos 

fornecidos pelos proprietários da empresa, delegando a eles alguns direitos, por 

exemplo, voz na administração e lucros sobre os resultados. Por outro lado, não 

possui prazo para o ressarcimento dos recursos aplicados. 

 

Segundo Damodaran (2014), os investidores fazem seus investimentos, esperando 

ter retorno. Sendo que o custo do capital próprio é a taxa de retorno que os 

investidores exigem para realizar um investimento, incluindo uma compensação pelo 

risco de mercado. O CAPM, representado graficamente na Figura 14,é o principal 

método utilizado pelos analistas e grandes empresas para determinar o custo de 

capital próprio e se tornou o modelo mais importante da relação entre risco e retorno. 

Foi elaborado a partir da Teoria do Portfólio, desenvolvida por Markowitz 

(1952),sendo marcantes as contribuições de Sharpe. (1964) e Lintner (1965). 

 

O CAPM (da sigla em inglês, Capital Asset Pricing Model) retrata o retorno esperado 

de um ativo qualquer, que é igual a taxa livre de risco, acrescido de um prêmio de 

mercado corrigido pelo risco sistêmico do ativo. Matematicamente: 

 



 

( )fmfe RRRR −β+=  

Sendo: 

eR = retorno esperado de um ativo

Rf= taxa de juros em título livre de risco

Rm= retorno requerido para atrair investidores e manter a carteira do mercado de 

ativos de risco; 

β = o risco relativo desse ativo específico

 

Pode-se visualizar na Figura 1

esperado de uma empresa está linearmente relacionado com o seu beta, o qual 

“mede a sensibilidade de um título a movimentos de carteira de mercado.” (

Westerfield & Jaffe, 2002, p.227).

 

Figura 14 - Modelo de precificação de títulos com risco 
 
Fonte: Serra e Wickert. (2014
 

Contudo,o modelo CAPM tem sido objeto de fortes críticas em diversos estudos, 

sendo o mais conhecido o Eugene Fama, da 

French de Yale (French & Fama,

fatores importantes para explic

forma que, segundo eles,

modelo de três fatores (French & Fama, 1993).  

generalização atraente à conclusão do CAPM tradicional 

que não pode ser diversificado 

2010). 

 

  ( 5 ) 

esperado de um ativo; 

= taxa de juros em título livre de risco; 

= retorno requerido para atrair investidores e manter a carteira do mercado de 

desse ativo específico. 

se visualizar na Figura 14, representação gráfica do CAPM,  que

esperado de uma empresa está linearmente relacionado com o seu beta, o qual 

“mede a sensibilidade de um título a movimentos de carteira de mercado.” (

Westerfield & Jaffe, 2002, p.227). 

Modelo de precificação de títulos com risco – CAPM. 

Fonte: Serra e Wickert. (2014, p.19). 
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, segundo eles, o retorno de um ativo poderia ser melhorexplicado por um 
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que não pode ser diversificado – determina o preço dos ativos.
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Há críticas mais radicaisao modelo de um fator, sendo que Fernandes (2014) opina 

que o “CAPM is an absurd model”, destacando as dificuldadesda escolha de um 

título para espelhar a taxa livre de risco, o período e o intervalo de tempo para se 

mensurar o beta, e a definição de uma carteira apropriada de mercado. Mas esta 

não é a opinião “main stream” em finanças corporativas, que proclama que beta 

ainda não está morto (Damodaran, 2002; Copeland et al., 2002). Embora os 

analistas reconheçam as fragilidades do CAPM, o modelo continua sendo usado 

universalmente, pois a relação custo/benefício é desfavorável aos modelos 

alternativos.(Da, Guo&   Jagannathan, 2012; Burton, 1998; Khotari, et al. 1995). 

 

Em suma, o CAPM será utilizado na presente pesquisa, pois continua sendo o 

modelo de maior aceitação seja pela academia ou pelos analistas financeiros, para 

estimar o retorno esperado do capital próprio, consoante o nível percebido de riscos. 

 

2.5.1.3.2 O custo de capital de terceiro e o WACC 
 

O custo médio ponderado de capital (WACC, do inglês Weigheted Average Cost of 

Capital) é a média do custo de capital próprio e de terceiros, ponderada pelas 

frações do valor da empresa que correspondem ao patrimônio e dívida.(Young, & 

O`Byrne, 2003). 

 

( ) ( )pmrf
ED

E
trd

ED
D

WACC ×β+×
+

+−××
+

= 1 (6) 

 
Sendo: 
 

WACC = Custo médio ponderado do capital; 

rd = Custo do capital de terceiros (despesa financeira/dívida); 

t = Alíquota de impostos sobre o resultado; 

E = Capital próprio (equity); 

D = Dívida de curto + dívida de longo prazo; 

(re = rf + β x pm) = Custo do capital próprio. 

 
Nas discussões anteriores ficou claro que uma das áreas mais complexa na 

estratégia corporativa está na definição do mix de capital próprio e de terceiros, 
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tendo em vista os benefícios e os riscos envolvidos nas diferentes formas de 

financiamento Decisões equivocadas de estrutura de capital podem resultar em um 

custo de capital elevado, reduzindo, assim, a geração de valor da empresa, 

conforme pode ser visto na Figura 15. 

 

 

 

Figura 15 - Custo de capital e uso da dívida. 
 
Fonte: Adaptado de Póvoa (2012, p. 260). 

 

Berk, Demarzo e Harford (2010), ressaltam que deve ser empregado o custo efetivo 

da dívida, reduzido pelos incentivos fiscais sobre o uso de capital de terceiros e 

recomendam basear o custo da dívida nas condições atuais, ou seja, aos custos de 

refinanciamento e não aos custos da época da aquisição da dívida. 

 

Após a discussão sobre riscos e o custo de oportunidade de capital, a próxima seção 

abordará o fluxo de caixa para os investidores e acionistas. 

 

2.5.1.4 O fluxo de caixa para os investidores e acionistas 
 

O resultado líquido do valor dos ingressos e dispêndios de dinheiro referente à 

execução de um projeto projetado no tempo é denominado Fluxo de Caixa. Essa é 

uma ferramenta central na tomada de decisão, pois o resultado líquido evidencia se 

os valores dos benefícios excedem os valores dos custos, levando a uma boa 

decisão de investimento.  

 

Por se tratar de uma previsão de desembolsos e ingressos futuros de dinheiro, 

representa uma estimativa, portanto com incerteza associadas aos valores. O fluxo 

de caixa é construído a partir do Demonstrativo de Resultado(DRE), e se o foco é o 
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fluxo de caixa para os investidores (credores e acionistas), as despesas financeiras 

liquidas não devem ser introduzidas como parte do fluxo, pois estas são pagas aos 

credores, e portanto, fazem parte do caixa recebido pelos investidores. Registra-se 

que, neste caso, a dedução fiscal decorrente do pagamento dos juros deve ser 

tratada na estimativa do WACC, sendo que os juros pagos serão reduzidos pela 

alíquota efetiva de Imposto de Renda que recai sobre a empresa, conforme 

detalhado na fórmula (6). 

 

Assim, o Imposto de Renda que é usado para o cálculo do fluxo de caixa dos 

investidores é o imposto de renda calculado sobre o resultado operacional e não do 

Lucro antes do Imposto de Renda (LAIR), conforme figura na DRE da empresa. 

 

Nestes termos, o fluxo de caixa para os investidores assume a seguinte forma: 

 

 Vendas brutas = quantidade x preço 

( - ) Deduções ( impostos indiretos, PIS, CONFINS, ICMS...) 

 = Receitas Liquidas 

( - ) Custos das Mercadorias Vendidas (Matérias primas) 

 = Resultado Bruto 

( - ) Despesas Administrativas e Operacionais 

 = EBITIDA: Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. 

( - ) Depreciação e ou Amortização 

 = EBIT: Resultado Operacional: Lucro antes dos juros e dos impostos  

( - ) Imposto Operacional 

 = NOPLAT: Resultado Operacional Líquido menos oimposto de renda ajustado. 

 

O NOPLAT fluxo de caixa para o investidor, se todos os itens do DRE fossem caixa 

e se toda movimentação e caixa passasse pelo DRE. Como não é possível garantir 

nenhum desses pontos, deve se fazer os seguintes ajustes ao resultado operacional 

liquido:  

a) Introduzir a depreciação e Amortização de volta, pois não são despesas de caixa; 

b) Deduzir os investimentos em ativo operacional fixo realizados no período; tendo 

em vista que esses investimentos não transitam pelo DRE; 
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c) Deduzir as necessidades de capital de giro, que são fundamentais para a 

existência dos negócios.  

 

Em resumo: 

NOPLAT - Resultado Operacional Líquido 

( + ) Depreciação/Amortização 

( - ) CAPEX (Investimento Bruto) 

( - ) Variação de Capital de Giro Líquido 

( = ) Fluxo de Caixa Livre para os Investidores 

 

O CAPEX representa as variações nos gastos de capital no horizonte de tempo 

decorrentesde investimentos em ativos fixos, tais como máquinas, equipamentos e 

edificações. Estes investimentos, se suficientes para repor as máquinas 

depreciadas, aumentarão a capacidade produtiva da empresa, permitindo-lhe maior 

crescimento no futuro. 

 

Serra e Wickert (2012) ressaltam a necessidade de se ter uma visão de negócio 

para o levantamento do capital de giro líquido, desconsiderando algumas contas do 

ativo e do passivo circulante, mas não ficando restritas às contas do circulante. A 

necessidade de capital de giro é simplesmente a diferença entre o capital de giro 

ativo e o capital de giro passivo. 

 

Para identificar as contas do ativo que fazem parte do capital de giro, os autores 

sugerem que se faça a seguinte pergunta: o negócio existiria sem a alocação de 

capital representada por uma conta?Se a resposta for não, então essa conta fará 

parte do capital de giro. Do lado do ativo: um negócio vive sem estoque, sem um 

caixa operacional, sem contas a receber?Como a resposta é não, essa conta fará 

parte do capital de giro ativo. Do lado do passivo, deve-se observarque a relação da 

empresa como os stakeholders não se baseia apenas na remuneração financeira, 

mas em parceria operacional. Para identificar as contas do passivo a serem 

utilizadas no cálculo do capital de giro, basta responder questões como: os 

empregados financiam a empresa porque querem ganhar juros? Como a resposta é 

não, salários e encargos a pagar, assim como contas a pagar, impostos a pagar 

devem fazer parte do capital de giro passivo. 
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2.5.2 O modelo de Opções Reais 
 

Embora o modelo de Fluxo de Caixa Descontado seja o mais utilizado este 

instrumental apresenta limitações e duas delas se sobressaem. Em primeiro lugar, é 

um modelo determinístico, sendo que as incertezas e as probabilidades de 

ocorrências de determinados eventos não são levadas em consideração. Em 

segundo lugar, parte sempre do suposto que há apenas duas situações possíveis 

para o investidor: ou investe ou não investe, dependendo do resultado do Valor 

Presente Líquido (VPL). (Copeland&Antikarov, 2002). 

 

Já a Teoria de Opções Reais (TOR), baseado na precificação de opções de ativos 

financeiros, fornece um modelo que comporta várias decisões de acordo com a 

probabilidade da variável aleatória, considerando uma distribuição normal 

padronizada. 

 

Póvoa (2012) enumera as diversas alternativas possíveis ao longo da vida de um 

projeto: 

 

a) Opção pelo adiamento do projeto; 

b) Opção pela ampliação do projeto; 

c) Opção por abandonar o projeto; 

d) Opção pela diminuição do projeto; 

e) Opção pela troca do projeto original; 

f) Opção composta, que permite o exercício de uma segunda opção após o 

exercício da primeira, dentro do mesmo projeto; 

g) Opção composta do tipo arco–íris, que envolve duas decisões, mas em 

projetos diferentes. 

 

Em conformidade com Povoa (2012 p. 426), a opção que só pode ser exercida no 

vencimento é chamada de opção europeia. O investidor paga hoje o chamado 

prêmio para adquirir o direito de realizar algo no futuro, enquanto que a americana 

pode ser exercida a qualquer tempo do contrato. 
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A Figura16 ilustra o valor de uma opção de compra (por exemplo,de uma patente) 

em função do valor do ativo subjacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Valor de uma opção de compra de uma patente em função do valor do 
ativo subjacente. 
 
Fonte: Damodaran (2014,p.831). 
 

Se I é o investimento no desenvolvimento de uma patente(custo de introdução do 

produto) e V o valor presente dos fluxos de caixa esperados desse projeto, pode-se 

prever duas situações: 

 

a) V > I  Investir no Projeto: NPV = V -  I, positivo; 

b) V ≤ I  Não investir no projeto: NPV negativo. 

 

O modelo de Opções permite captar a flexibilidade inerente à aquisição de ativos, 

tendo sido desenvolvido, inicialmente, por Black e Scholes (1973). Uma variante de 

tempo discreto, conhecido como modelo Binomial de precificação de opções foi 

apresentado por Cox, Ross e Rubinstein (1979). Registra-se que se o processo de 

preços é contínuo, com intervalos mais curtos, o modelo binomial de precificação de 

opções converge para o modelo Black-Scholes. (Damodaran, 2002). 

 Custo de 
introdução 
do produto 
(I) 

Resultado líquido do 
lançamento do produto 

Valor presente dos 
Fluxos de caixa 
esperados do produto 
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O valor de uma opção real dependedas seguintes variáveis: 

 

S = valor do ativo subjacente sujeito a risco, que no caso de um projeto é dado pelo 

valor presente dos seus fluxos de caixa. O valor da opção de compra aumenta com 

o valor do ativo subjacente; 

 

E = preço de exercício da opção (Strike price). É o investimento necessário para 

levar adiante o negócio. À medida que o preço de exercício aumenta (investimento 

requerido), o valor de uma opção de compra diminui; 

 

t =prazo até o vencimento da opção. O valor da opção aumenta com o aumento do 

prazo de expiração da opção; 

 

r =taxa de juros livre de risco correspondente à vida da opção. O valor da opção se 

eleva com o aumento da taxa de juros livre de riscos; 

 

σ2=variância do logaritmo do valor do ativo subjacente. O valor da opção depende 

do valor do ativo subjacente estar acima do preço de exercício, sendo que a 

probabilidade disso ocorrer depende da volatilidade do ativo subjacente. Quanto 

maior a volatilidade maior o valor da opção de compra. 

 

Assim, conforme desenvolvido por Black e Scholes (1973), o valor da opção de 

compra é dado pela equação (7): 

 

Valor	da	Opção	 = S × N�d# − E × e'�×( × N�d)( 7 ) 

 

Sendo: 

d# =
Ln,-./ + ,r	 + σ1

) / × t
√σ) × t

 

d) =	d# − 4σ) × t 
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Na expressão (7) E xe–rxt é o valor presente do preço de exercício, e N(5#) e N(5)) 

são probabilidades, estimadas com o uso de uma distribuição normal 

acumulativamente. 

 

Brasil et al.(2007) ressaltam que na pratica, quase sempre, as decisões são 

cercadas de incertezas, mas no cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) de vários 

projetos de investimentos isto não é observado, sendo que o analista apenas 

escolhe aqueles projetos que, aparentemente, oferecem maior retorno. Segundo os 

autores, quando se analisa um cenário e a decisão for postergar o investimento, que 

poderá ocorrer em um momento posterior, essa opção tem valor e pode ser 

calculada de maneira análoga a uma opção financeira. 

 

Segundo Dixit e Pindyck (1994) projetos com grandes possibilidades de crescimento 

ou nos casos em que a incerteza pode afetar bruscamente o valor do projeto, como 

por exemplo nos projetos de P&D, a adoção do VPL como regra de decisão isolada 

leva à rejeição de projeto. Entretanto, quando analisados pela Teoria das Opções 

Reais seriam aceitos.  

 

Miller e Park (2002) destacam alguns campos que a TOR é mais aplicada, dentre 

estes figuram Biotecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento, Tecnologia e Recursos 

Naturais. Damodaran (2002) complementa que a opção de atraso pode fazer grande 

diferença em três situações: propriedade de terreno cujo empreendimento pode ser 

desenvolvido em condições mais favoráveis de mercado; direito sobre patentes, uma 

vez que uma patente possibilita a exclusividade de direito de produção; direitos de 

reservas naturais, que podem ser exploradas em momento posterior. 

 

Registra-se, contudo, que a TOR só tem utilidade prática em situações especiais. 

Quando o projeto está muito “In the Money”, isto é VPL muito positivo; ou “Out of the 

Money”, VPL muito negativo, este deve ser, respectivamente, aprovado ou rejeitado 

sem necessidade do uso da TOR. 

 

Em conformidade com Brasil et al (2007 p.93) o investidor tem a possibilidade de 

esperar pelo exercício (adiar o investimento) até que haja melhores condições 

mercadológicas para tal.Segundo Assaf Neto (2012, p.442) a principal vantagem 
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para a empresa em esperar um tempopara decidir sobre o investimento é ter 

melhores informações sobre as condições da economia e previsão de demanda. 

 

No caso da precificação pelas opções com a possibilidade de pagamento de 

dividendos ao longo do período de validade da opção (opções de ativos financeiros) 

ou de atraso no desenvolvimento de um produto (opções reais), deve-se acrescentar 

uma sexta variávelno modelo: os dividendos que podem ser pagos pelo ativo 

subjacente (no caso de opções financeiras); ou a perda de receitas do projeto 

(opções reais) devido a atraso no lançamento do produto. (Copeland&Antikarov, 

2002). 

 

Com a introdução da opção de atraso no desenvolvimento do produto,a equação (7) 

para avaliação de uma patente pela TOR,  modelo de Black-Scholes, é dada por:  

 

Valor = S x  e-y x tx N(d1) – E x e-r x t x  N(d2)                            (8) 

 

d# =
Ln,-./ + ,r	 − y	 +	σ

1

) / × t
√σ) × t

 

 

d) =	d# − 4σ) × t 
 

Sendo	o	custo	de	atraso			y		 = 		 1t  
Assim, se os direitos de uma patente forem de 10 anos, o custo anual de atraso é de 

1/10 = 10% ao ano. 

 

3METODOLOGIA 
 

Para Collis e Hussey (2005, p.61) a metodologia “refere-se à maneira de tratar o 

processo depesquisa, da base teórica até a coleta e análise de dados.” Assim, 

metodologia da pesquisa são os instrumentos que ajudarão a construir a ponte entre 

a pergunta da pesquisa e a trajetória da investigação para respondê-la. 
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Segundo os autores,há diversos tipos de metodologia de pesquisa e a escolha deve 

refletir as suposições de seu paradigma de pesquisa, sendo os principais as 

abordagens Positivista e a Fenomenológica, sendo os Estudos de Casouma 

metodologia associada ao segundo paradigma. 

  

Quanto ao caminho metodológico a proposta é conduzir e expressar algo básico e 

aparentemente natural, que é o “como fazer” a pesquisa, o processo não costuma se 

revelar tão simples. (Pessoa, 2005). 

 

Por sua vez, Minayo (2007, conforme citado em Alves, 2015), define ametodologia 

como sendo a construção epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o 

tema ou objeto de investigação requer. O percurso para orientar o pensamento na 

construção do processo de investigação com o objetivo de conseguir as respostas 

às indagações formuladas. 

 

Neste capitulo, especificamente descreve-se a metodologia, indicando os métodos e 

as técnicas utilizados para realização desta dissertação, considerando a 

classificação da pesquisa e a descrição/especificação dos modelos adotados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

De acordo com Collis e Hussey (2005) uma pesquisa“é um processo deperguntas e 

investigação, é sistemática e metódica e aumenta oconhecimento”. 

 

Ventura(2007) mencionou que não é uma tarefa fácil descrever e caracterizar 

estudos de caso, pois seguem abordagens quantitativas e qualitativas, tanto na 

prática educacional, como tambémna modalidade de pesquisa, pode seraplicada em 

muitos campos do conhecimento. De acordo com Gil (2008), a pesquisa deve seguir 

alguns critérios em qualquer classificação.  

 

Quanto aos fins a pesquisa foi classificada como aplicada edescritiva. A pesquisa 

descritiva é definida por Collis e Hussey (2005) como a pesquisa que tem como foco 

descrever o comportamento dos fenômenos e é o que se espera conseguir dentro 

da Instituição pesquisada. Já segundo Gil (2008), pesquisa descritiva é a que deseja 
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identificar atitudes ou opiniões manifestas em uma população.Para Barros e Lehfeld 

(2000, p. 78), pesquisa aplicada é motivada pela necessidade do conhecimento para 

aplicação de seus resultados, objetivando “contribuir para fins práticos, visando à 

solução mais ou menosimediata do problema encontrado na realidade”, sendo os 

dados coletados de diferentes formas, como pesquisas em laboratórios, pesquisa de 

campo, entrevistas entre outras. 

 

Quanto aos meios, esta pesquisa se realizará como um estudo de caso. O caso, que 

será descrito na seção 3.2.2.2, refere-se a precificação deuma 

tecnologiadesenvolvida na UFMG, cujo resultado é um sofisticado software (produto 

de tecnologia de inovação) com ampla aplicação na área de políticas públicas. 

 

Segundo Collis e Hussey (2005, p.72), um estudo de caso é “um exame extensivo 

de um único exemplo de fenômeno de interesse”. De acordo comGil (2008) o estudo 

de caso é o delineamento mais adequado para investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto real. 

 

Neste contexto,Mattar (2014) destaca que o estudo de caso apresenta certo 

relacionamento com os métodos da pesquisa exploratória e por sua metodologia 

permitir desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias.  

 

Robert Stake(1984, como citado emYin, 2001, p.37) enfatiza que o estudo de caso 

não éuma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser estudado, sendo 

o objeto algo especifico funcional, como uma pessoa, uma sala, organizaçõese 

países e não uma generalidade como o exemplo de uma política. 

 

De acordo com Collis e Hussey (2005, p.74), independente da escolha do 

pesquisador pelo paradigma positivista ou fenomenológico, o processo de 

elaboração formal da pesquisa guarda muitas semelhanças, devendo ser 

observadas as seguintes etapas: seleção de caso, investigações preliminares, 

levantamento de dados, análise e relatório. 

 

Yin (1989) apresenta quatro aplicações para o Método do Estudo de Caso: 
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a) Aplicações nas intervenções na vida real que são muito complexas para serem 

abordadas pelos 'surveys' ou pelas estratégias experimentais; 

b) Na descrição do contexto da vida real no qual a intervenção ocorreu; 

c) Na avaliação, ainda que de forma descritiva, da intervenção realizada; e 

d) No detalhamento das situações onde as intervenções  realizadas não possuam 

resultados claros e específicos. 

 

Quanto à abordagem, a dissertação pode ser classificada como quantitativa, com o 

uso de modelos econômicos e de análise estatística/econométrica para identificar o 

risco do projeto, o custo de oportunidade do capital e quantificar se o projeto gera ou 

destrói valor. 

 

As pesquisas quantitativas são aquelas em que os dados e as evidências coletados 

podem ser quantificados, mensuradas. Martins e Theóphilo (2009, p.107), orientam 

que os dados são filtrados, organizados e tabulados e submetidos a técnicas e ou 

testes estatísticos por meio de software especialmente construído para análises 

estatísticas. 

 

O software Microsoft Excel, foi utilizado para junção e tratamento de bases e 

construção de tabelas e gráficos. Foi, também, empregado o SofwareEviews para 

estimar o beta. 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 
 

Compreende pesquisa como um processo no qual o pesquisador tem: 

 

[...] uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um 
processo intrinsecamente inacabado e permanente, pois realiza uma 
atividade de aproximações sucessivas da realidade, sendo que esta 
apresenta uma carga histórica e reflete posições frente à realidade. (Minayo, 
1994, p.23). 

 

Nesta seção discorre-se sobre os procedimentos metodológicos utilizados para 

atender aos objetivos desta dissertação, voltados principalmente, pelos 

componentes relacionados aos procedimentos de valoração (Valuation) de patentes 

que devem ser utilizados pela unidade de análise. 
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3.2.1 O Processo de Precificação de Patente 
 

Um ativo classificado como intangível preenche as seguintes características 

reconhecidas pelas Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade da 

International Financial Reporting Standards(IFRS) adotadas no Brasil desde janeiro 

de 2010: bem ou direito separável da instituição e vendido; bem ou direito transferido 

ou permutado; bem ou direito cujo custo/valor possa ser mensurado; bem ou direito 

que resulte em direitos contratuais ou legais, ou bem ou direito que apresente 

geração de benefícios econômicos futuros (receita ou economia de custo) utilizando 

premissas razoáveis e comparáveis. 

 

De acordo com o Damodaran, qualquer ativo pode ser avaliado, mas alguns são 

mais facilmente avaliados do que outros, e os detalhes da avaliação variam de caso 

para caso. (Damodaran p.1; 2014). 

 

Conforme discutido no capítulo teórico, o valor de uma patenteequivale ao somatório 

de todo caixa gerado ao longo de sua vida útil trazido a valor presente por uma taxa 

de desconto que representa o retorno exigido pelo investidor. Ademais, os 

instrumentais modernos de finanças coorporativas priorizam dois métodos para se 

chegar ao seu valor de mercado: o modelo de Fluxo de Caixa Descontado e o de 

Opções Reais. 

 

Segundo Damodaran “o modelo usando na avaliação deve ser talhado para 

combinar com as características do ativo a ser avaliado.”(Damodaran, 2014, p. 

1011). A abordagem a ser utilizada depende se os ativos são negociáveis ou se 

geram fluxos de caixa e a especificidades das operações. 

 

De acordo com Damodaran (2014) ativos como patentes, tecnologia 

promissora,reservas de petróleo, podem gerar resultados correntes e no futuro e, 

sob certas condições, podem ter seus valores esperados estimados pelo modelo de 

fluxo de caixa descontados. Porém, aspectos importantes, como a possibilidade de 

adiamento ou atraso de implantação do projeto não são levados em consideração, e 
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estes podem alterar o valor do projeto. Neste caso, a aplicação da Teoria de Opções 

Reais é recomendável. 

 

3.2.2 Variáveis do modelo de Fluxo de Caixa Descontado 
 

O modelo de Fluxo de Caixa Descontado é considerado a base sobre o qual se 

constroem todas as outras abordagens, por contemplar as receitas e entradas de 

caixa, e as saídas de caixa relativas aos custos e despesas administrativas e 

operacionais, a depreciação dos ativos, o pagamento de imposto, as despesas 

financeiras, a realização de investimentos fixos em ativos, a necessidade docapital 

de giro e ainda de que forma sãofinanciados os investimentos (Capital Expenditure- 

CAPEX) e o capital de giro na empresa, além das variáveis risco-retorno, que estão 

contempladas na taxa adequada para remunerar os investidores de capital (WACC). 

 

Para o método do Fluxo de Caixa Descontado do ponto de vista dos investidores, o 

valor de um projeto ou bem é igual ao valor presente dos fluxos de caixa esperados, 

obtido aplicando-se a taxa de desconto, que representa o retorno requerido pelo 

mercado consoante aos riscos inerentes ao investimento específico. A taxa de 

desconto deve refletir o custo de oportunidade do capital próprio e de terceiros. 

 

Para apurar o custo de oportunidade do capital próprio será aplicado o modelo 

CAPM  e o WACC, do inglês Weigheted Average Cost of Capital, para apurar a 

média do custo de capital próprio e de terceiros, sendo o custo médio ponderado de 

capital, ponderada pelas frações do valor da empresa que correspondem ao 

patrimônio e dívida. 

 

O CAPM contempla as seguintes variáveis: a taxa de juros livre de risco (Rf); o risco 

sistêmico refletido pelo coeficiente beta (β); o retorno do ativo sob análise (Ri) e oda 

carteira de mercado (Rm).  

 

Por sua vez, a taxa de desconto é a média ponderada pelo uso do capital próprio e 

de terceiros, sendo este livre do imposto de renda. 
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3.2.2.1 Riscos, o custo do capital próprio e o WACC 
 

Para calcular o risco sistêmico (beta), como o foco do trabalho é a valoração de uma 

patente e não de uma empresa que tem suas ações negociadas na Bolsa de 

Valores, adotou-se o método bottom up com o uso de retornos de ações de 

empresas de riscos similares (setor de software). 

 

Para o cálculo dos betas alavancados, estima-se a seguinte regressão: 

ttt XY ε+β+α= ( 9) 

Sendo: 

Yt é a variável dependente, retornos das ações de empresas do setor de software da 

amostra; 

Xt é a variável independente, isto é, o retorno da carteira de mercado - IBV; 

α é o intercepto da reta de regressão, que indica o valor médio da variável 

dependente quando a variável independente for igual a zero; 

β é o coeficiente angular da reta de regressão, que indica a sensibilidade dos 

retornos do ativo em relação aos retornosda carteira de mercado; 

εt é o termo de erro da regressão, ou perturbação estocástica, indicando a diferença 

entre o valor observado e o valor estimado pelo método utilizado. 

 

Segundo Gujarati e Porter (2012) os valores são estimados e por isso há a presença 

de um erro aleatório, ou seja, a relação é estocástica,não podem ser previstos 

exatamente com base nos valores da variável independente, mas sim estimados, 

nesse sentido, o modelo clássico de regressão contém pressupostos básicos acerca 

da distribuição de probabilidade ou erro aleatório:  

 
a) Normalidade: o εt tem distribuição normal; 

b) Média zero: E(εt) = 0; 

c) Homoscedasticidade: a variância do erro deve ser a mesma para todas 

asobservações, E(εt²) = σ²; 

d) Não existência de correlação serial: o erro de um período não afeta o erro 

do(s)período(s) subsequente(s), E(εt,εt-1) = o. 
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No desenvolvimento desta pesquisa, identificou-se que, no país, há três empresas 

dedicadas ao desenvolvimento e comercialização de produtos de tecnologia de 

informação (software) com ações negociadas na Bovespa: Totvs, Linx e Senior Sol. 

Destas, apenas as ações da Totvs apresenta negociações de volumes significativos, 

e por isso, foi selecionada, inicialmente, para espelhar o risco do setor. 

 

Entretanto, como será discutido no capítulo seguinte, o modelo estimado não 

atendeu ao pressuposto clássico de inexistência de autocorrelação, inviabilizando a 

utilização do beta estimado. Assim, optou-se por utilizar o beta desalavancado 

referente às empresas de software, dedicadas ao desenvolvimento de sistemas e 

aplicações, estimado internacionalmente e fornecido no site de Damodaran 

(www.damodaran.edu). Em seguida, este beta foirealavancado empregando-se a 

equação (4) e os procedimentos contidos no capítulo 2, deste estudo. 

 

Em relação ao ativo livre de risco foi selecionado a NTNB – principal, que é o título 

que mais se aproxima de um título livre de risco à disposição no Brasil (Póvoa, 

2012). Foi adotado o título NTNB com vencimento em 15/05/2025 e cuja cotação 

situava-se em 7,36 para compra, conforme consulta atualizada em 11 de dezembro 

de 2015 no Tesouro Direto. 

 

Quanto ao ativo livre de risco e prêmio de mercado, Damodaran (2010), recomenda 

prêmio de risco de 5% para economias desenvolvidas e Póvoa arbitra a cifra de6,5% 

em referência ao Brasil. Nesta pesquisa, optou-se por utilizar o prêmio de risco de 

6%, uma vez que a taxa livre de riscoadotada encontrava-se em nível muito elevado, 

em face das turbulências nacionais. Contudo foi adicionando um prêmio extra de 2 

pontos percentuais para refletir a liquidez, conforme sugerido por Damodaran (2010), 

pois o projeto sob análise é de pequeno porte. 

 

De posse destas informações, foi empregado O CAPM, na forma apresentada na 

equação (5), no capitulo 2 desta dissertação, adicionando um prémio extra de 2 

pontos percentuais, conforme sugerido por Damodaran(2010). 
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Após o cálculo do custo de capital próprio foi levantado o custo aproximado de uso 

de dívida para se obter oWACC, tal como expresso pela equação (6), apresentada 

no capítulo 2. 

 

3.2.2.2Fluxo de caixa livre para os investidores 
 

Conforme tratado no capitulo Referencial Teórico, o resultado líquido do valor dos 

ingressos e dispêndios de dinheiro referente à execução de um projeto no tempo é 

denominado Fluxo de Caixa, construído a partir dos itens que compõe o 

Demonstrativo de Resultado(DRE), especificados individualmente neste capítulo. 

Por se trata defluxo de caixa para os investidores (credores e acionistas), as 

despesas financeiras liquidas não devem ser introduzidas como parte do fluxo, pois 

estas são pagas aos credorese, portanto, fazem parte do caixa recebido pelos 

investidores, sendo a dedução fiscal decorrente do pagamento dos juros abordada 

na estimativa do WACC. 

 

A receita Bruta do projeto denominado Alfa, objeto do presente estudo, é gerada 

pela comercialização do produto (software de tecnologia de informação), que é um 

útil instrumento para alcançar os almejados resultados principalmente por parte do 

Programa - Agentes Comunitários de Saúde (PACS), regulamentado pelo Ministério 

da Saúde em 1997. A receita é estimada pela projeção da quantidade vendida do 

software e de seus preços de comercialização. O mercado inicial, alvo da colocação 

do produto, é constituído pelas cidades do Estado de Minas Gerais com população 

acima de 30.000 habitantes, conforme detalhado no Quadro 5. 

 

Detalhamento  Nº DE CIDADES 
 30-70 mil habitantes 65 cidades 
70-120 mil habitantes 30 cidades 
120-170 mil habitantes 8 cidades 
170-400 mil habitantes 9 cidades 
400-500 mil habitantes 1 cidades 
mais de 500 mil habitantes 4 cidades 

TOTAL 117 cidades  

Quadro 4 - Detalhamento das Cidades de Minas com mais 
de 30 mil habitantes. 
Fonte:CTIT, IBGE, estimativa da população/2014. 
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O relatório do Ministério da Saúde de 2001sobre o PACS, dispõe que o cálculo do 

número de Agentes para cada município é feito da seguinte forma: Quantidade de 

agente = População Local/550. Assim,foram estimados o número médio de Agentes 

e o mercado potencial de inserção do produto, sendo que cada Agente corresponde 

à colocação de uma unidade móvel tipo Tablet, que contém o software objeto da 

comercialização. 

 

O produto tem várias aplicações, podendo ser utilizado pelos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). Em conformidade com o Programa Agente Comunitário da Saúde 

do Ministério da Saúde, o ACS são pessoas escolhidas dentro da própria 

comunidade para atuarem junto a população, desenvolvendo ações de prevenção à 

doenças e promoção da saúde pública por meio de ações individuais ou coletivas 

nos domicílios e nas comunidades. (Ministério da Saúde, 2003). O Município recebe 

transferências de Recursos Federais por meio de transferência do Fundo Nacional 

de Saúde diretamente aos Fundos Municipais em suporte ao programa, no valor de 

R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por ACS, limitado ao cálculo de 1 agente = 

População Local/550. (Ministério de Saúde, 2003).  

 

Registra-se que o mercado potencial de Minas ébem superior aos números 

utilizados no presente trabalho, bem como hápossibilidade do software ser utilizado 

em outros estados da Federação, e em outras aplicações. 

 

Nesta dissertação foram utilizadas as seguintes premissas: 

a) O fluxo de caixa foi projetado em valores reais constantes, isto é, não foram 

considerados aumentos nos preços de comercialização do produto e elevações nas 

despesas; 

b) Os valores referentes ao custo do produto foram obtidos a partir de benchmarkings 

de produtos algo similares, prevendo o valor unitário para a venda da tecnologia, 

de forma conservadora, em média, 45% em relação aos preços previstos, para os 

itens, nas simulações do investidor para o produtono atacado para até 5000 

usuários, sendo que a Licença de uso de parte do sistema, depende do quantitativo 

de ACS. No presente trabalho os preços que serão praticados nas consultorias 
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técnica, manutenção, atualizações e suporte técnico, não foram considerados no 

Fluxo de Caixa; 

c) A quantidade vendida foi pautada em Módulos definidos pelo número de 

habitantes, partindo de cidades mineiras acima de 30.000 habitantes, possibilitando 

a projeção de Cenários detalhados no capitulo 4; 

d) Foram considerados dois regimes fiscais alternativos para calcular os tributos 

incidentes sobre as vendas e sobre os lucros: Simples Nacional e LucroReal. 

Foram observadas as legislações especificas e os percentuais das respectivas 

tributações, sendo que o Regime de Lucro Real se mostrou aquele que 

proporciona, relativamente, menor pagamento de tributos, e por isto foi adotado 

neste estudo. 

 

Quanto as deduções, foram consideradas em conformidade com legislações 

especificas, o ramo de atividade do projeto: Comercialização de Software como 

produto e Serviço, contemplando cessão do direito de uso dos sistemas, a 

instalação, o treinamento dos usuários, a manutenção, o suporte técnico e 

consultorias especializadas, foi considerado ainda o planejamento tributário no 

regime Lucro Real. Após a análise quanto ao enquadramento, sobre o faturamento 

bruto, foi aplicado a alíquota de 0,65% referente ao PIS/PASEP, a alíquota de 3% 

referente ao COFINS, e a alíquota de 2% referente ao Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza(ISSQN), previstos na Lei Complementar no 116 de 2003. 

 

As Despesas Operacionais compreendem a evolução de todas as despesas 

necessárias para o funcionamento do negócio, incluído salários, aluguéis, despesas 

com luz, telefonia, viagens, marketing bem como as demais despesas com 

características administrativas, incluindo a depreciação e amortização, mas que 

serão analisadas à parte.  

 

As Despesas Fixas são as despesas que independente da venda ela continuará 

existindo sendo de extrema importância identificá-las para condução do negócio. 

Neste caso estão compostas principalmente pelos custos com pessoal e os 

encargos incidentes sobre a folha, bem como os pagamentos aos Sócios 

Administradores como pró-labore mensal, despesa com aluguel, banda larga, 

assessoria contábil e jurídica.  
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Já as Despesas Variáveis são ao contrário das fixas, são aquelas que sofrem 

alterações de acordo com o volume de produção ou venda do produto ou serviço. 

Neste caso estão compostas principalmente pelos custos com viagens, material de 

propaganda, participação em feiras. 

 

Em conformidade com as Portarias MF 436 de 1958 e a 60 de 1994, os valores 

devidos a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de 

marcas de indústria ou de comércio e por assistência técnica, científica, ou 

semelhante, poderão ser deduzidas até o limite máximo de cinco por cento da 

receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido. Os percentuais acima 

dos 5% permitidos na forma de dedução serão considerados como lucros 

distribuídos as quantias devidas com royalties, que nãosatisfizerem os requisitos 

legais ou excederem os limites fixados. 

 

A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a 

título de royalties, será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato 

no Instituto da Propriedade Industrial - INPI, em conformidade com o disposto na Lei 

n° 9.279, de 1996.Em conformidade com o artigo 71 da Lei no4.506 de 1964 a 

dedução de despesas com royalties será admitida quando necessárias para que o 

contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do bem ou direito que produz o 

rendimento, assim considerado neste trabalho também um benefício fiscal. 

 

Nesta pesquisa foi aplicado o percentual máximo permitido pela legislação vigente 

de Royalties sobre as Receitas liquidas de vendas, com intuito de apurar oEBITDA 

demonstrando o benefício fiscal. Porém a Instituição e a empresa devem pautar o 

pagamento dos Royalties no contrato de transferência que por sua vez deve ser 

construído contendo percentuais de Royalties aceitos para o Setor objeto dos 

diversos projetos/patentes negociadas.  

 

A título de informação, está apresentado naTabela 2, para o exercício de 2013, o 

padrão de Royalties praticados pela Industria no mundo, para mostra de ramo de 

atividades selecionadas, segundo informações obtidas pela CTIT no LER – 

LicensingEconomicsReview.  
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Tabela 2 - Padrão de Royalties praticados pela Indústria no mundo em 2013 

 

ROYALTIES PRATICADOS NO MUNDO EM 2013   

Indústria Média Mediana 

Automotivo 4,80% 4,00% 

Processamento de alimentos 5,30% 3,50% 

Computadores e equipamentos de escritório 5,60% 4,00% 

Farmacêuticos e Biotecnologia 8,00% 5,30% 

Softwares 12,70% 8,00% 

Internet (inclui Software) 16,90% 12,50% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

O investimento em P&D, realizado no ano zero, representa a taxa de acesso à 

tecnologia, recebe tratamento neste trabalho como bem intangível com amortização 

a partir do ano em que o mesmo propicia geração de caixa. 

 

EBITDA 

EarningsBeforeInterest,Taxes, DepreciationandAmortization, no Brasil LAJIDA, 

reflete os “Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização". Representa 

quanto uma empresa gera de recursos através de suas atividades operacionais, sem 

contar impostos e outros efeitos financeiros. 

 

Depreciação e Amortização. 

As despesas de depreciação ou de amortização de um ativo podem ser 

consideradas quando o item estiver em condições de uso.  Nocontexto desta 

dissertação foi adotada a depreciação pelo método das quotas constantes, iniciando 

a depreciação no ano 1(um), quando os bens do escritório são colocamos em uso. 

 

Já a amortização, seguindo orientações da Receita Federal foi realizada pelo mesmo 

método iniciando a amortização no ano 2(dois) em que o bem proporciona a geração 

de caixa.Embora em se tratando de dispêndios relativos à aquisição de bens 

intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do 

beneficiário, a amortização poderá ser acelerada. Lei no11.196 de 2005, Decreto 

no5.798 de 2006 e Lei no11.774 de 2008. 
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A depreciação contribui positivamente para o Fluxo de Caixa da empresa mediante 

benefício fiscal, que reduz o valor do Imposto de Renda, além de contribuir para que 

ao longo do tempo a empresa tenha condições financeiras para reposição dos 

investimentos a serem realizados no futuro (maquinas, móveis de escritórios, etc.). 

No presente caso, considerou-se, também,as despesas de amortização, 

representadas pelos investimentos em P&D do ano zero, que exercem os mesmos 

efeitos fiscais da depreciação e ainda depreciação acelerada permitida pela 

legislação pertinente pelo investimento em equipamentos no ano 5.(Inciso III, artigo 

17, Lei no11.774 de 2008). 

 

EBIT 

O EarningBefore Interest and Taxes(EBIT)também chamado no Brasil de LAJIR, 

“Lucro antes dos Juros e Tributos (imposto de renda e contribuição social sobre o 

lucro líquido)”. É oresultado do EBITDA menos a depreciação e a amortização de 

intangíveis.Ou seja, é o lucro operacional, obtido nas demonstrações de resultados 

das empresas. O cálculo do EBIT permite estimar o resultado das operações sem a 

inclusão das receitas ou despesas financeiras. 

 

Resultado financeiro 

Nas projeções deste estudo não foram considerados os resultados financeiros do 

projeto, pois o método adotado foi o do Fluxo de Caixa Livre aos Investidores 

(detentores de capital próprio e credores). 

 

Imposto Operacional 

Foram estudas as implicações da adoção dos três regimes vigentes no país: Lucro 

Real, Presumido e Simples Nacional. Nesta dissertação, nas projeções dos diversos 

cenários detalhados no capitulo 4,conforme salientado, foi utilizado o Regime de 

Lucro Real que se mostrou em termos de geração de fluxo de caixa livre o mais 

adequado para os investidores.  

 

Quando da adoção do regime tributário pelo Lucro Real, os tributos incidentes sobre 

os resultados da empresa (IRPJ e CSLL), podem ser 24%(15% de IRPJ + 9% de 

CSLL) ou de 34%(25% de IRPJ+ 9% de CSLL), dependendo se a parcela do lucro 
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real que exceder ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à 

incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento). Como neste 

trabalho o período contemplado são 12 meses, a resultante é superior a 

R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil), a alíquota utilizada nesta dissertação foi de 

34%, aplicado diretamente sobre o EBIT a título de IRPJ. 

 

NOPLAT 

Representa o resultado operacional líquido após a dedução do imposto ajustado 

sobre a atividade.  

 

CAPEX 

O CapitalExpenditure(CAPEX)refere-se aos investimentos incrementais, como 

aquisições de máquinas, equipamentos para o escritório, necessários para a 

execução das atividades do projeto. No caso deste estudo, foram considerados os 

dispêndios de CAPEXno primeiro ano para equipar o escritório e no quinto anopara 

compra de novosequipamentos. 

 

Necessidade de Capital de Giro 

A necessidade de capital de giro reflete o volume de recursos necessários ao ciclo 

operacional da empresa, em função de sua política de gestão. No projeto foi previsto 

apenas o capital de giro inicial, cuja magnitude permite que a empresa custeie toda 

a atividade em seu primeiro ano de funcionamento. No final do período considerado 

do projeto, este valor retorna aos investidores pelo seu montante nominal. 

 

Fluxo de Caixa Livre. 

 

O fluxo de caixa livre do projeto é o resultado operacional (EBIT) deduzido dos 

tributos sobre a renda (IRPJ - imposto de renda e a CSLL - contribuição social sobre 

o lucro líquido), resultando, assim, no NOPLAT. A este valor devem ser adicionadas 

a depreciação e a amortização e deduzidos o investimento bruto (CAPEX). Uma vez 

mais, registra-se que, trabalho, o fluxo de caixa livre foi projetado desconsiderando-

se o efeito da inflação. Por conseguinte, o custo médio ponderado de capital foi 

definido em termos reais. 
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 (WACC) em 

3.2.3 Variáveis utilizadas na Teoria deOpções Reais 
 

Em uma decisão de investimento, quando não existe incerteza, basta calcular o 

Valor Presente Líquido de vários projetos e escolher aquele que proporciona maior 

retorno. Mas muitas vezes as decisões de investimentos são afetadas por 

componentes econômicos e técnicos da incerteza.(Brasil&Arrone, 2015). 

 

Nesta dissertação foi investigado o efeito representado por um atraso na 

comercialização do produto, em face da conjuntura adversa nacional.Se por um 

lado, pode haver aumento expectativa de ganho para o investidor em função da 

volatilidade das receitas da comercialização do produto, o atraso representa perda 

de receitas do projeto. Para captar esta flexibilidadefoiutilizada a Teoria de Opções 

Reais.  

 

Para o cálculo de opções reais, de acordo com a fórmula de Black e Scholes, foram 

necessárias levantar as seguintes variáveis:valor do ativo, que é valor presente 

estimado no modelo de fluxo de caixa descontado; prêmio pago pela opção, 

representado pelos valores necessários para levar adiante o projeto; o risco do 

projeto, representado pela volatilidade dos logaritmos dos retornos propiciados pelo 

projeto; a vida útil do projeto; e a taxa livre de risco. 

 

4APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A presente pesquisa teve como objetivo geral estimar o valor de um bem intangível 

decorrente de um projeto de inovação que é fruto de uma parceria entre a IFES e um 

empreendedor da iniciativa privada.Para alcançar esse objetivo foram aplicados 

instrumentais devaluation,tornando-se necessário estimar o custo de oportunidade 

do capital e o fluxo de caixa previsto pelo projeto. Para estimar o custo do capital é 

necessário estimar o risco sistêmico inerente ao negócio.  Como o projeto Alfa 

encontram-se, ainda, no estágio de análise de viabilidade econômicafoinecessário 

utilizar o método bottom up com informações de empresas com riscos similares para 

as estimativas do beta alavancado (proxy de medida de risco sistêmico). Identificado 

o risco do projeto, estimou-se o custo de capital próprio e, em seguida, calculou-se o 
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WACC, que reflete o custo de oportunidade do capital a ser aplicado no projeto. O 

fluxo de caixa livre para os Investidores foi elaborado para um período de projeção 

de dez anos, baseados em cenários que retratam as possibilidades de mercado. 

Para quantificar o valor da tecnologia foram empregados dois modelos: o Fluxo de 

Caixa Descontado e o de Opções Reais. 

 

4.1 Riscos e custo de Capital 
 

Para estimar o risco sistêmico de uma empresa que não possui ativos negociados 

em Bolsa de Valores, pode-se, conforme discutido no capítulo 2 desta dissertação, 

adotar o beta de empresas similares. No presente caso, identificou-se que, no país, 

há três empresas dedicadas ao desenvolvimento e comercialização de produtos de 

tecnologia de informação com ações negociadas na Bovespa: Totvs, Linx e Senior 

Sol. Destas, apenas as ações da Totvs apresenta negociações de volumes 

significativos, e por isso, foi selecionada para espelhar o risco do setor. 

O beta (risco sistêmico) pode ser estimado de forma tradicional utilizando uma 

equação de regressão que associa o retorno de um ativo (em %) aos retornos do 

índice de mercado (Ibovespa, também em %). Os resultados dessa estimativa para a 

Totvs, mediante o emprego do método de mínimos quadrados ordinários, estão 

retratados na Tabela 3 que contém os coeficientes estimados e os principais testes 

estatísticos.  

Tabela 3 - Estimativa de Beta da Totvs 
 

Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Prob. 

C 0,084261 0,274305 0,307179 0,7591 

IBV 0,595818 0,089820 0,633498 0,0000 

R² = 0,226817R² ajustado = 0,221663 

F =44,00330D-W = 2,430397 

Nota: Variável Dependente Retorno (%) das Ações Ordinárias da Totvs –jan. 2013/nov. 2015. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Verifica-se que o valor de beta é 0,5958,coeficienteestatisticamente significativo, 

mesmo considerando o nível de significância de 1%. Ressalta-se que é comumente 

aceita como válida a relação com níveis de significância até 5%. Colocado em outros 

termos, o que está sendo testado é a chamada Hipótese nula – H0, que é 
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estabelecida neste caso comobeta= zero. Como H0 é rejeitada, deve-se aceitar a 

hipótese alternativa de beta ≠ 0.  

 

Este é um resultado esperado, mas os dados da Tabela 3 revelam que o ajuste de 

modelo, indicado pelo R² ajustado, apresenta um baixo valor, sendo que apenas 

22,16% da variação dos retornos totais aos acionistas da Totvs (TRS) é explicada 

pela variação dos retornos da carteira de mercado. Como o risco que está sendo 

medido é o risco sistêmico, deve-se ponderar que outros importantes fatores não 

estão sendo considerados para explicar os retornos proporcionados pelos ativos da 

Totvs. De qualquer forma, em princípio, a regressão ajustada é válida, consoante o 

valor da estatística F. 

 

Mas isto não encerra a discussão. Deve-se analisar se a equação estimada obedece 

às hipóteses do modelo clássico de regressão, em especial, se os erros da 

regressão são não-correlacionados.Tendo em vista a possibilidade de ocorrer 

relação serial dos resíduos da regressão, testou-se sua presença utilizando o Teste 

Breusch-Godfrey (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Teste Breusch-Godfrey para Verificação de Autocorrelação¹ 
 

Estatística F 

 

4,290102 

 

Prob. F (2, 148) 

 

0,0154 

 

Nº Obs x R² 

 

8,32922’ 

 

Prob. Qui-quadrado (2) 

 

0,0155 

Nota: ¹ Variável dependente: Resíduo. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Deve-se rejeitar H0 de não observância de correlação serial dos erros, visto que a 

probabilidade referente ao Qui-quadrado é menor do que o nível de 5%. Esse é um 

resultado indesejado, e não atende os pressupostos do modelo clássico de 

regressão.  

 

A autocorrelação pode ocorrer, conforme salienta Gujarati e Porter (2012), por uma 

série de motivos, como má especificação do modelo com omissão de variáveis 

explicativas importantes e forma funcional incorreta da regressão. Na presença de 

autocorrelação os estimadores deixam de ser eficientes e os testes de significância 
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de t e F não podem ser aplicados. Assim, medidas corretivas devem ser aplicadas, 

por exemplo, diferenciando-se as séries originais, mas a nova forma funcional da 

regressão não é aderente à medida do risco sistêmico que associa o retorno de um 

ativo ao retorno da carteira de mercado, em nível. 

 

Para superar este problema deve ser levantado o beta de empresas similares de 

outras regiões. Damodaran, em seu site, apresenta valores para os betas de 

empresas de diferentes países, tornando desnecessárias novas estimativas. No 

caso específico de empresas de software, dedicadas ao desenvolvimento de 

sistemas e aplicações, os betas estimados são próximos da unidade). 

 

Como se verifica há pouca alteração dos betas do setor de software considerando as 

diversas regiões. Optou-se, nesta dissertação, por utilizar o beta desalavancado 

referentes aos países emergentes, que é da ordem de 1,05.(Tabela 5). 

 

 

Tabela 5– Betas e Alavancagem do Setor de Software –Sistemas e Aplicações 

 

Nota: * Estimativas da autora, método bottom up.  
Fonte: www.damodaran.edu. 
 

De acordo com o CAPM, a expectativa de remuneração do capital próprio de 

empresas de software – sistemas e aplicações, é função do retorno de um ativo livre 

de risco, acrescido de um prêmio de risco de mercado no Brasil, corrigido pelo risco 

sistêmico (beta alavancado) do setor. 

 

Conforme discutido no capítulo anterior, nesta pesquisa, o fluxo de caixa foi 

elaborado em termos reais, desconsiderando a taxa de inflação. Desta maneira, o 

custo de oportunidade do capital foi mensurado, também, em termos reais, sendo 

utilizados a taxa livre de risco de 7,36% referente à NTNb e um prêmio de risco de 

Países Dívida/Patrimônio 
(D/E) 

Beta 
Desalavancado Beta Alavancado 

EUA 9,7 1,01 1,1 

Europa 8,5 1,03 1,11 

Emergentes 3,5 1,05 1,08 

Brasil* 10,0 1,05 1,12 
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6%. Introduzindo os dados levantados na equação (5),e admitindo-se uma 

alavancagem financeira (D/E) de 10% acrescidos de um prêmio pela liquidez de 2% 

devido ao pequeno porte da empresa, conforme sugerido por Damodaran, obtém-se 

o custo final do capital próprio de 16,08 % ao ano. 

 

Estimado o custo de capital próprio, basta levantar o custo da dívida (capital de 

terceiros) para a obtenção do WACC. De acordo com informações do BDMG, a taxa 

de juros realpara capital de giro para uma pequena empresa é de cerca de 12% ao 

ano. Considerando a dedução fiscal para a empresa (34%), o custo da dívida é de 

4,08% ao ano. Assim, o custo médio ponderado de capital (WACC) obtido com o 

emprego da equação (6), que será usado nesta dissertação para trazer os fluxos de 

caixa livre dos investidores para o presente, é de 15,26%. 

 

 
 
 
4.2 Premissas e cenários para as projeções do fluxo  de caixa 
 

A tecnologia foi desenvolvida na área de Software e contempla a cessão do direito 

de uso dos sistemas, a instalação, o treinamento dos usuários, a manutenção e o 

suporte técnico, consultorias especializadas e o fornecimento dos hardwares e do 

plano de dados. Nesta pesquisa, para manter o sigilo, o produto é denominado Alfa. 

O Software foi desenvolvido em uma parceria de pesquisadores da IFESe 

pesquisador independente. O produto Alfa é considerado inovador na área de 

comunicação e saúde pública e compõe-se de três sistemas multifuncionais 

integrados: A,B e C. 

 

Para a quantificação do mercado potencial para o produto foi considerado, apenas 

os Municípios do Estado de Minas Gerais, sendo alvo para colocação do produto 

aqueles que apresentam população acima de 30.000 habitantes. Ressalta-se, 

porém, o mercado potencial do produto é muito mais amplo, podendo ser utilizado 

em todo o país. O produto “Alfa” também pode ser empregado em usos diversos, no 

âmbito de processamento de dados e de tecnologia de informações. 
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4.2.1 O mercado potencial em Minas Gerais no setor de saúde pública 
 

Por meio do mapeamento do IBGE das cidades de Minas, foram estabelecidos seis 

Módulos, considerando o número de habitantes dos municípios do Estado. 

 

O Módulo I, contempla cidades de 30.000 a 70.000 habitantes, totalizando na 

amostra 65 cidades, com um total 1.751.228 habitantes, média de 26.942 

habitantes, projetando em conformidade com o programa ACS do Ministério da 

Saúde, 49 agentes para cada uma delas, em média. 

 

O Módulo II abrange cidades de 70.001 a 120.000 habitantes, totalizando na 

amostra 30 cidades, com um total de 276.095 habitantes, média de 92.031, 

habitantes, projetando em conformidade com o programa ACS do Ministério da 

Saúde 167 agentes para cada uma delas, em média. 

 

O Módulo III é constituído de cidades de 120.001 a 170.000 habitantes, totalizando 

na amostra, 08 cidades, com um total de 1.115.772 habitantes, média de 139.472 

habitantes, projetando em conformidade com o programa ACS do Ministério da 

Saúde 254 agentes para cada uma delas, em média. 

 

Já no Módulo IV é constituído de cidades de 170.001 a 400.000 habitantes, 

totalizando na amostra, 09 cidades, com um total de 2.405.888 habitantes, média de 

267.321 habitantes, projetando em conformidade com o programa ACS do Ministério 

da Saúde 486 agentes para cada uma delas, em média. 

 

Por sua vez, o Módulo Vé constituído de cidades de 400.001 a 500.000 habitantes, 

totalizando na amostra, 01 cidade, com um total de 412.003 habitantes, média de 

412.003 habitantes, projetando em conformidade com o programa ACS do Ministério 

da Saúde 749 agentes para cada uma delas, em média. 

 

E, finalmente, o Módulo VI é constituído de cidades acima de 500.000 habitantes, 

totalizando na amostra, 04 cidades, com um total de 4.339.976 habitantes, média de 

1.084.994 habitantes, projetando em conformidade com o programa ACS do 

Ministério da Saúde 1.973 agentes para cada uma delas, em média (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Mercado Potencial para o Produto da Empresa Alfa 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

É possível projetar alternativas plausíveis de colocação do produto no mercado para 

a elaboração do fluxo de caixa.Como há inúmeras possibilidades de inserção do 

produto no mercado, que vai além das relatadas na presente pesquisa e 

caracterizadas nos vários módulos, foram elaborados três cenários: 1 - pessimista 

(reduzida comercialização do software); 2 -moderado; e 3 - otimista (com maior 

comercialização do produto). 

 

4.2.2 As receitas brutas do projeto 
 

As receitas brutasforam projetadas pautadas na comercialização do software, que 

compreende licenças para o uso do Sistema A, uso do Sistema B e uso do Sistema 

C (Tabela 7).  Os valores referentes às licenças do uso dos Sistema A e B são iguais 

para as cidades de diferentes módulos, sendo que as licenças do uso do Sistema C 

variam com o número de ACS (R$ 420/ano por ACS). Assim, por exemplo, nas 

cidades do Módulo I, a receita pela colocação do produto em apenas uma cidade 

implica no uso do Sistema por 79 ACS, apresentando as seguintes receitas: 

• Licença para uso do Sistema A – valor R$ 154320,00; 

• Licença para uso do Sistema B – valor R$ 154.300,00; 

• Licença para uso do Sistema C–valor R$ 33.180,00(R$ 420,00 x 79); 

• Receita Total/Ano em uma cidade do Módulo I -  R$ 341.820,00. 

 

Tabela 7– Valores de Comercialização do Software 
 

Nº DE CIDADES AGENTES NECESSÁRIOS

MI 65 cidades 79 ACSs

MII 30 cidades 169 ACSs

MIII 8 cidades 254 ACSs

MIV 9 cidades 486 ACSs

MV 1 cidades 749 ACSs

MVI 4 cidades 1973 ACSs

 117 cidades 3710 ACSs

MÓDULOS

Módulo 1 (30-70 mil habitantes)

Módulo 2 (70-120 mil habitantes)

Módulo 3 (120-170 mil habitantes)

Módulo 4 (170-400 mil habitantes)

Módulo 5 (400-500 mil habitantes)

Módulo 6 (mais de 500 mil habitantes)

TOTAL
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
A Tabela 8 sintetiza a expectativa de comercialização das Licenças de uso do 

Produto Alfa, discriminando o númeroprojetado de colocação  nos vários módulos de 

cidades e as receitas brutas correspondentes, nos três cenários considerados. 

Assim, por exemplo,no Cenário I, no Ano 10, é esperada a comercialização do 

software em trêscidades do Módulo 1; duasdo Módulo II; e uma do Módulo IV. Por 

sua vez, uma projeção mais otimista – Cenário 3, para o mesmo ano 10, projeta a 

comercialização do Produto Alfa em atendimento a 7 cidades do Módulo I, 3 cidades 

do Módulo II, 2 cidades do Módulo IV e uma do Módulo VI. 

 

Tabela 8– Comercialização do Software: Número e Receita Bruta em Diferentes Cenários 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
4.2.3 A descrição das despesas 
 

No que diz respeito às despesas operacionais e administrativas, foram consideradas 

as seguintes: a) despesas com escritório, compreendendo aluguel, banda larga e 

telefonia, material de escritório, suporte técnico em informática, assessoria contábil e 

jurídica; b) despesas com vendas, marketing, viagens, material de propaganda e 

participação em feiras regionais; e c) despesas com pessoal.  

 

Com relação as despesas com o escritório, pós reunião com o investidor, estas 

foram estimadas da seguinte forma: 

Até 5.000 usuários (ACSs)
Custo Sistemas  M I M II M III  M IV M V M VI

Cessão Qtd Mês Valor Total 79 ACSs 169 ACSs 254 ACSs 486 ACSs 749 ACSs 1973 ACSs
Licença do uso do sistema A 1 12 12860 154.320,00 154.320,00 154.320,00 154.320,00 154.320,00 154.320,00 154.320,00    

Licença do uso B 1 12 12860 154.320,00 154.320,00 154.320,00 154.320,00 154.320,00 154.320,00 154.320,00    
*Licença do uso do sistema C 1 12 35 420,00        33.180,00   70.980,00   106.680,00 204.120,00 314.580,00 828.660,00    
Valor estimado por Modulos/ACS     341.820,00 379.620,00 415.320,00 512.760,00 623.220,00 1.137.300,00 
* Licença do uso do sistema C, tem na composição do custo total o quantitativo de ACS como usuario.

Ano Cenário 1 RECEITA BRUTA Cenário 2 RECEITA BRUTA Cenário 3 RECEITA BRUTA

2 1 MI + 1 MII 721.440,00R$      2 MI + 1 MII 1.063.260,00R$  3 MI + 1 MII + 1 MIII 1.820.400,00R$    

3 1 MI + 1 MII 721.440,00R$      3 MI + 1 MII + 1 MIII 1.820.400,00R$  4 MI + 2 MII + 1 MIII 2.541.840,00R$    

4 1 MI + 1 MII 721.440,00R$      3 MI + 1 MII + 1 MIII 1.820.400,00R$  4 MI + 2 MII + 1 MIII 2.541.840,00R$    

5 2 MI + 1 MII + 1 MIII 1.478.580,00R$  3 MI + 1 MII + 1 MIII 1.820.400,00R$  5 MI + 2 MII + 1 MIII 2.883.660,00R$    

6 2 MI + 1 MII + 1 MIII 1.478.580,00R$  3 MI + 2 MII + 1 MIII + 1 MIV 2.712.780,00R$  5 MI + 2 MII + 1 MIII + 1 MIV 3.396.420,00R$    

7 2 MI + 1 MII + 1 MIII 1.478.580,00R$  4 MI + 2 MII + 1 MIV 2.639.280,00R$  6 MI + 2 MII + 1 MIV + 1 MV 3.946.140,00R$    

8 2 MI + 2 MII + 1 MIV 1.955.640,00R$  5 MI + 2 MII + 1 MIV + 1 MV 3.604.320,00R$  6 MI + 3 MII + 1 MIV + 1 MVI 4.839.840,00R$    

9 3 MI + 2 MII + 1 MIV 2.297.460,00R$  5 MI + 2 MII + 1 MIV + 1 MVI 4.118.400,00R$  7 MI + 3 MII + 1 MIV + 1 MVI 5.181.660,00R$    

10 3 MI + 2 MII + 1 MIV 2.297.460,00R$  5 MI + 2 MII + 1 MIV + 1 MVI 4.118.400,00R$  7 MI + 3 MII + 2 MIV + 1 MVI 5.694.420,00R$    
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a) No Cenário 1 e 2, o aluguel da sala foi estimado em R$36.000,00 para todos os 

anos, já no Cenário 3, a partir do 5º ano passam para R$72.000,00, tendo em 

vista maior expansão dos negócios;  

b) As despesas com viagens foram projetadas para 48 viagens ao ano ou 4 viagens 

no mês, com os seguintes custos: transporte = 600 km (ida e volta) ao custo de 

R$2,00/km = R$1.200,00/viagem; diárias = R$400,00/diária x 2 dias por visita = 

R$800,00, com um custo por viagens de R$2.000,00; 

c) As despesas com propagandas, no Cenário 1 estão previstas em R$30.000,00 

desde o ano 1; já no Cenário 2 estão previstasR$30.000/ano até o ano 5, 

R$45.000,00 no ano 6, R$50.000,00 no ano 7 e R$60.000,00 nos anos 8, 9 e 10. 

 

No Cenário 3: R$30.000/ano até o ano 5, R$50.000,00 no ano 6, R$60.000,00 nos 

anos 7 e 8, e R$70.000,00 nos anos 9 e 10.  

  
Com relação às despesas com pessoal, elas abrangem: 

a) Sócio Administrador - remuneração fixa real de R$ 60.000,00/ano;  

b) Estagiário - um salário mínimo por mês (R$ 788,00), mais vale transporte 

(R$3,40 X 4 X 22= R$ 299,20) e vale alimentação (R$20,00 X 22 = R$ 440,00), 

totalizando um custo anual de R$ 18.326,40;  

c) Secretária -um salário mínimo e meio por mês (R$ 1.182,00), mais vale 

transporte (R$3,40 X 4 X 22= R$ 299,20) e vale alimentação (R$20,00 X 22 = 

R$440,00), sub totalizando um custo de R$23.054,40 por ano.  

 

Quanto aos encargos trabalhistas foi necessário determinar quais as incidências 

sociais (INSS, FGTS normal e FGTS/Rescisão) e trabalhistas (Provisões de 

Férias, 13º Salário e Descanso Semanal Remunerado - DSR) sobre os valores das 

remunerações pagas, que não compreendem todas as situações de composição de 

custos possíveis, pois cada empresa ou atividade tem características próprias. Por 

exemplo a empresa pode estar beneficiada pela legislação sobre desoneração da 

folha (CPRD), com encargos mais reduzidos e com a contribuição previdenciária 

incidindo sobre o faturamento. Caso a empresa goze de benefícios fiscais e ainda 

projete crescimento nas despesas em consequências de dissídios coletivos e ainda 

conjuntura econômica da época Nacional ou inserção do produto em outros países, 

deve incluir as variações nas projeções.Feitas estas considerações, no presente 
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trabalho as projeções foram pelo Regime Tributário Lucro Real adotando o 

percentual 66,17 % de encargos trabalhistas, detalhado na Tabela 9. 

 

Tabela 9– Encargos Sociais e Trabalhistas 
Encargos Sociais e Trabalhistas (%) (%) 

Encargos Trabalhistas     
13º Salário   8,33% 

Férias   11,11% 

Encargos Sociais     

INSS 20,00%   

SAT/RAT até 1,00%   

Salário Educação 2,50%   

INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT 3,30%   

FGTS 8,00%   

FGTS/Provisão de Multa para Rescisão  4,00%   

Total Previdenciário   38,80% 

Previdenciário s/13º e Férias  7,93% 
SOMA BÁSICO    66,17% 
Fonte: Zanluca, 2015. 

O valor inicial a ser investido no projeto é de R$ 831.092,00, compreendendo os 

investimentos realizados em P&D, no valor de R$432.000,00, ainda os investimentos 

em necessários para iniciar a empresa no valor de R$354.091,90 e o CAPEX inicial 

de R$45.000,00(compreendendo as despesas de capital fixo e de mobilização de 

capital de giro). 

 

Na apuração do fluxo de caixa para todos os investidores, na tributação pelo Lucro 

Real, sobre a receita bruta, do ramo de negócio apresentado, incidem os seguintes 

tributos: PIS (0,65%) e COFINS (3%) e ISSQN (2%)na venda.  

 

Quanto a tributação direta, na perspectiva do Lucro Real, incide Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), sendo 

adotadas as alíquotas previstas na legislação vigente, de 15% a 25% para o IRPJ e 

9% a título de CSLL. Como o projeto analisado em 12 meses gera parcela do lucro 

real queexcede ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de 

adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento), recolhida juntamente com a 

alíquota do IRPJ. 
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Foi instituído no Plano Brasil maior, benefícios fiscais para alguns ramos de 

atividades, incluindo empresas que desenvolvem Software, porém nos cálculos 

apresentados não foram considerados todos benefícios fiscais desta atividade, 

devendo no momento de execução do projeto verificar com o profissional da área 

contábil a necessidade de adesão e outros procedimentos.  

 

4.2.4 Depreciação, amortização e investimentos 
 

Depreciação é a redução do valor de um bem pelo desgaste ou perda de utilidade 

por uso, ação da natureza ou obsolescência ao longo de sua vida útil.Por sua vez, a 

amortização é a redução do valor aplicado na aquisição dedireitos de propriedade e 

quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de 

duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou 

contratualmente limitado. (Ministério da Fazenda, 2015, p.3). Para a estimativa dos 

valores destas variáveis deve ser levada em consideração sua vida útil econômica, 

que é o período de tempo definido ou estimado tecnicamente, durante o qual se 

espera obter fluxos de benefícios futuros de um ativo. (Ministério da Fazenda, 2015, 

p.3). 

 

Assim, a depreciação foiaplicada aos bens que serão utilizados na produção dos 

rendimentos e a partir do mês em que o bem forinstalado e posto em serviço, em 

condições de produzir. (Conforme, Receita Federal RIR/99). 

 

Sobre as maquinas, equipamentos e mobiliários de escritório adquiridos para 

utilização na produção dos rendimentos, foi utilizado o método linear, considerando 

a vida útil de 10 anos e o percentual de 10% para todos. Foram investidos o valor de 

R$432.000,00, referente à rubrica de P&D, despendidas no ano zero. Sobre esse 

investimento em P & D, foi realizada a amortização, também, pelo método linear a 

partir do ano em que o bem gera fluxo de caixa, com o período de vida útil de 5 anos 

e o percentual de 20%, sem considerar a possibilidade de que a empresa, pelo ramo 

de atividade possa gozar de outros benefícios ficais, como amortização acelerada 

prevista em legislação especifica. 
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O CAPEX, foi planejado no valor deR$45.000,00 no ano 1 para os investimentos e 

maquinas e equipamentos e deR$ 55.000,00 ano 5 destinado aos investimentos em 

equipamentos, beneficiado pela lei do bem, inciso III, artigo 17 da Lei 11.196/2005 

com a depreciação acelerada no próprio ano de aquisição do bem. 

 

O capital de giro foi orçado para o ano zero, no valor de R$354.091,90 para abarcar 

as despesas do primeiro ano de funcionamento da empresa para a imersão do 

produto no mercado. Este valor retorna aos investidores no último ano do projeto.  

 

4.3 O valor da patente: método do fluxo de caixa de scontado 
 

Preliminarmente, conforme já salientado, as decisões financeiras são tomadas em 

um ambiente de grande incerteza, não são definidas a partir de pressupostos de 

uma ciência exata, onde se pode ter comprovação absoluta e inquestionável dos 

resultados. Assim sendo o dimensionamento dos fluxos de caixa previstos pela 

proposta em análise, baseia-se em diferentes cenários de comercialização do 

produto. 

 

4.3.1 Cenário 1 -O fluxo de caixa livre para os investidores e o valor da patente 
 

O valor inicial a ser investido no projeto é de R$ 831.092,00, compreendendo os 

investimentos realizados em P&D, e os necessários para iniciar a empresa 

(compreendendo as despesas de capital fixo e de mobilização de capital de giro). 

Deste total, consoante a proposta de baixa alavancagem que caracteriza a área de 

software (D/E = 10%), o uso capital de terceiros será de apenas R$ 83.110,00, 

sendo o restante suprido por capital próprio. 

 

Quanto ao planejamento orçamentário do projeto, o mesmo apresenta prejuízo para 

o primeiro ano nos três cenários considerados, pois, o período retrata o início de 

atividades para o projeto onde são focadas as despesas de implementação da 

logística administrativa e trabalhos de divulgação do produto. No ano inicial o 

prejuízo será de R$ 354.091,90. Entretanto esta situação, é revertida para os demais 

anos de projeção, e já no segundo ano, o orçamento é positivo que permite cumprir 
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com folga as obrigações administrativas, com o pessoal e com as despesas 

referentes às  vendas e marketing. 
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Tabela 10 - Cenário 1 - Fluxo de Caixa Livre para os investidores 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 An o 10
Receita Bruta de Vendas 0,00 0,00 721.440,00 721.440,0 0 721.440,00 1.478.580,00 1.478.580,00 1.478.580,00 1.955.640,00 2.297.460,00 2.297.460,00
   ( - ) Deduções da receita bruta -40.761,36 -40.761,36 -40.761,36 -83.539,77 -83.539,77 -83.539,77 -110.493,66 -129.806,49 -129.806,49
Receita Líquida 0,00 680.678,64 680.678,64 680.678,64 1.395.040,23 1.395.040,23 1.395.040,23 1.845.146,34 2.167.653,51 2.167.653,51
( - ) Despesas Operacionais -354.091,90 -388.125,83 - 388.125,83 -388.125,83 -423.843,91 -423.843,91 -423.843,91 -446.349,21 -462.474,57 -462.474,57
   Despesas Administrativas
       Escritório (Aluguel/banda larga/telefonia) -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00
       Material de Escritório/Suporte Téc.Info. -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
       Assessoria Contábil/Jurídica -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00
   Despesas de Vendas e Marketing
       Viagens -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00
       Material de Propaganda -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
       Particip. Feiras Municipais/Regionais -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
   Despesas com Pessoal           
       Gestor (Sócio Administrador) -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
       Secretária -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40
       Estagiário -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40
       Encargos Trabalhistas -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10
   Despesas com Royalties 0,00 -34.033,93 -34.033,93 -34.033,93 -69.752,01 -69.752,01 -69.752,01 -92.257,32 -108.382,68 -108.382,68
( - ) P&D -432.000,00
( = )EBITDA -354.091,90 292.552,81 292.552,81 292.552,81 971.196,32 971.196,32 971.196,32 1.398.797,13 1.705.178,94 1.705.178,94
      ( - ) Depreciação -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -54.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00
      ( - ) Amortização 0,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00
( = )EBIT -358.591,90 244.852,81 244.852,81 244.852,81 873.496,32 923.496,32 923.496,32 1.351.097,13 1.657.478,94 1.657.478,94
       ( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) 0,00 -83.249,96 -83.249,96 -83.249,96 -296.988,75 -313.988,75 -313.988,75 -459.373,02 -563.542,84 -563.542,84
( = )NOPLAT -358.591,90 161.602,86 161.602,86 161.602,86 576.507,57 609.507,57 609.507,57 891.724,10 1.093.936,10 1.093.936,10
     ( + ) Depreciação e Amortizaçao 4.500,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 97.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00
     ( - )CAPEX -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     ( - ) Capital de giro -354.091,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.091,90
( = ) Fluxo de caixa para os investidores -831.091,9 0 -354.091,90 209.302,86 209.302,86 209.302,86 624.207,57 657.207,57 657.207,57 939.424,10 1.141.636,10 1.495.728,00
Fonte: Elaborado pelo autor.

Projeção CENÁRIO 1 em R$

Descrição
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Observa-se (Tabela 10) que mesmo no planejamento orçamentário pessimista– 

Cenário 1 -os fluxos de caixa descontados (VP) superam o valor do investimento. 

Assim, o projeto apresenta VPL positivo, gerando valor para possíveis investidores 

(Tabela 11). Em outros termos, o projeto remunera os valores investidos a uma taxa 

de 15,26% ao ano, e adiciona riqueza extra aos investidores. 

 

Tabela 11 -  Cenário 1: Valor da Patente -Modelo de Fluxo de Caixa Descontado 
 
Variável 

 
Valor 

 
Custo do Capital Próprio - CAPM 

 
16,08% 

 
Custo Médio Ponderado de Capital - WACC 

 
15,26% 

 
Valor do Investimento 

 
  R$ 831.092,00 

 
Valor Presente dos Fluxos de Caixa  

 
R$ 1.917.039,35 

 
Valor da Patente 

 
                  R$ 1.085.947,45 

     Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

4.3.2 Cenário 2 - O fluxo de caixa livre para os investidores e o valor da patente 
 

Já no Cenário 2, Tabela 12, há uma elevação das receitas por admitir-se maior 

penetração do produto, de tal forma que o Valor Presente dos Fluxos de Caixa situa-

se em R$4.472.071,18, como consequência o Valor Presente Líquido é triplicado em 

relação aos resultados obtidos no Cenário 1.  
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Tabela 12 - Cenário 2 – Fluxos de Caixa Livre para os investidores 
 

 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 An o 10
Receita Bruta de Vendas 0,00 0,00 1.063.260,00 1.820.4 00,00 1.820.400,00 1.820.400,00 2.712.780,00 2.639.280,00 3.604.320,00 4.118.400,00 4.118.400,00
   ( - ) Deduções da receita bruta -60.074,19 -102.852,60 -102.852,60 -102.852,60 -153.272,07 -149.119,32 -203.644,08 -232.689,60 -232.689,60
Receita Líquida 0,00 1.003.185,81 1.717.547,40 1.717.547,40 1.717.547,40 2.559.507,93 2.490.160,68 3.400.675,92 3.885.710,40 3.885.710,40
( - ) Despesas Operacionais -354.091,90 -404.251,19 - 439.969,27 -439.969,27 -439.969,27 -407.067,29 -398.599,93 -434.125,69 -458.377,42 -578.377,42
   Despesas Administrativas
       Escritório (Aluguel/banda larga/telefonia) -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00
       Material de Escritório/Suporte Téc.Info. -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
       Assessoria Contábil/Jurídica -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00
   Despesas de Vendas e Marketing
       Viagens -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00
       Material de Propaganda -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 45.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 -60.000,00
       Particip. Feiras Municipais/Regionais -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
   Despesas com Pessoal  
       Gestor (Sócio Administrador) -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
       Secretária -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40
       Estagiário -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40
       Encargos Trabalhistas -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10
   Despesas com Royalties 0,00 -50.159,29 -85.877,37 -85.877,37 -85.877,37 -127.975,40 -124.508,03 -170.033,80 -194.285,52 -194.285,52
( - ) P&D -432.000,00
( = )EBITDA -354.091,90 598.934,62 1.277.578,13 1.277.578,13 1.277.578,13 2.152.440,64 2.091.560,75 2.966.550,23 3.427.332,98 3.307.332,98
      ( - ) Depreciação -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -54.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00
      ( - ) Amortização 0,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00
( = )EBIT -358.591,90 551.234,62 1.229.878,13 1.229.878,13 1.179.878,13 2.104.740,64 2.043.860,75 2.918.850,23 3.379.632,98 3.259.632,98
       ( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) -187.419,77 -418.158,57 -418.158,57 -401.158,57 -715.611,82 -694.912,65 -992.409,08 -1.149.075,21 -1.108.275,21
( = )NOPLAT -358.591,90 363.814,85 811.719,57 811.719,57 778.719,57 1.389.128,82 1.348.948,09 1.926.441,15 2.230.557,77 2.151.357,77
     ( + ) Depreciação e Amortizaçao 4.500,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 97.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00
     ( - )CAPEX -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     ( - ) Capital de giro -354.091,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.091,90
( = ) Fluxo de caixa para os investidores -831.091,9 0 -354.091,90 411.514,85 859.419,57 859.419,57 826.419,57 1.436.828,82 1.396.648,09 1.974.141,15 2.278.257,77 2.553.149,67
Fonte: Elaborado pelo autor.

Descrição
Projeção CENÁRIO 2 em R$
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Tabela 13 -  Cenário 2: Valor da Patente -Modelo de Fluxo de Caixa Descontado 
 
Variável 

 
               Valor 

 
Custo do Capital Próprio - CAPM 

 
16,08% 

 
Custo Médio Ponderado de Capital - WACC 

 
15,26% 

 
Valor do Investimento 

 
                  R$ 831.092,00 

 
Valor Presente dos Fluxos de Caixa  

 
                  R$ 4.472.071,18 

 
Valor da Patente 

 
                  R$ 3.640.979,28 

     Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Observadas as premissas do Cenário 2, a taxa interna do projeto é muito superior o 

custo de oportunidade do capital (15,26%), resultando em um Valor da Patente da 

ordem de R$ 3.640.979,28. (Tabela 13).  

 

4.3.3 Cenário 3 -O fluxo de caixa livrepara os investidores e o valor da patente 
 

Finalmente, o Cenário 3apresenta os resultados em uma projeção mais otimista 

(Tabela 14). 

 

. 
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Tabela 14 - Cenário 3 - Fluxo de Caixa Livre para os investidores 
 

 

 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 An o 10

Receita Bruta de Vendas 0,00 0,00 1.820.400,00 2.541.8 40,00 2.541.840,00 2.883.660,00 3.396.420,00 3.946.140,00 4.839.840,00 5.181.660,00 5.694.420,00

   ( - ) Deduções da receita bruta 0,00 -102.852,60 -143.613,96 -143.613,96 -162.926,79 -191.897,73 -222.956,91 -273.450,96 -292.763,79 -321.734,73

Receita Líquida 0,00 1.717.547,40 2.398.226,04 2.398.226,04 2.720.733,21 3.204.522,27 3.723.183,09 4.566.389,04 4.888.896,21 5.372.685,27
( - ) Despesas Operacionais -354.091,90 -439.969,27 -474.003,20 -474.003,20 -526.128,56 -570.318,01 -606.251,05 -648.411,35 -674.536,71 -698.726,16
   Despesas Administrativas

       Escritório (Aluguel/banda larga/telefonia) -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00 -72.000,00

       Material de Escritório/Suporte Téc.Info. -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

       Assessoria Contábil/Jurídica -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00 -9.456,00

   Despesas de Vendas e Marketing

       Viagens -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00

       Material de Propaganda -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -50.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -70.000,00 -70.000,00

       Particip. Feiras Municipais/Regionais -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00

   Despesas com Pessoal           

       Gestor (Sócio Administrador) -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00

       Secretária -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40 -23.054,40

       Estagiário -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40 -18.326,40

       Encargos Trabalhistas -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10 -15.255,10

   Despesas com Royalties -85.877,37 -119.911,30 -119.911,30 -136.036,66 -160.226,11 -186.159,15 -228.319,45 -244.444,81 -268.634,26

( - ) P&D -432.000,00

( = )EBITDA -354.091,90 1.277.578,13 1.924.222,84 1.924.222,84 2.194.604,65 2.634.204,26 3.116.932,04 3.917.977,69 4.214.359,50 4.673.959,11

      ( - ) Depreciação -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -54.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00

      ( - ) Amortização 0,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00

( = )EBIT -358.591,90 1.229.878,13 1.876.522,84 1.876.522,84 2.096.904,65 2.586.504,26 3.069.232,04 3.870.277,69 4.166.659,50 4.626.259,11

       ( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) -418.158,57 -638.017,77 -638.017,77 -712.947,58 -879.411,45 -1.043.538,89 -1.315.894,42 -1.416.664,23 -1.572.928,10

( = )NOPLAT -358.591,90 811.719,57 1.238.505,08 1.238.505,08 1.383.957,07 1.707.092,81 2.025.693,15 2.554.383,28 2.749.995,27 3.053.331,01

     ( + ) Depreciação e Amortizaçao 4.500,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 97.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00

     ( - )CAPEX -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     ( - ) Capital de giro -354.091,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.091,90

( = ) Fluxo de caixa para os investidores -831.091,9 0 -354.091,90 859.419,57 1.286.205,08 1.286.205,08 1.431.657,07 1.754.792,81 2.073.393,15 2.602.083,28 2.797.695,27 3.455.122,91

Fonte: Elaborado pelo autor

Descrição

Projeção CENÁRIO 3 em R$
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O Valor Presente Líquido é de R$ 5.746.509,13, resultando em um valor muito 

atraente aos investidores (Tabela 15). A taxa interna de retorno supera com muita 

folga o custo de oportunidade de capital, e está mais próxima as expectativas de 

investidores mais arrojados. Mas, para isso, eles devem enfrentar os desafios de 

abrir o mercado e aumentar as vendas, em uma conjuntura de retração da economia 

e severas dificuldades por parte do setor público. Entretanto, o produto Alfa é 

inovador e aplicável a área de saúde que irá merecer grande atenção por parte da 

União, estados e municípios. Além de inovador, estima-se que os preços da 

comercialização do produto serão 45% inferiores aos de outros concorrentes, o 

quetorna sua comercialização viável mesmo neste ambiente econômico adverso. 

 

Tabela 15 -  Cenário 3: Valor da Patente -Modelo de Fluxo de Caixa Descontado 
 
Variável 

 
               Valor 

 
Custo do Capital Próprio - CAPM 

 
16,08% 

 
Custo Médio Ponderado de Capital - WACC 

 
15,26% 

 
Valor do Investimento 

 
                  R$ 831.092,00 

 
Valor Presente dos Fluxos de Caixa  

 
                  R$ 6.577.601,03 

 
Valor da Patente 

 
                  R$ 5.746.509,13 

     Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Em suma o projeto se mostra factível mesmo considerando premissas mais 

pessimistas, e, desta forma, constitui uma boa oportunidade de investimento. Na 

linguagem técnica, o projeto é do tipo muito “In the Money”, tornando mesmo 

desnecessária a aplicação da Teoria das Opções Reais. Mas consoante um dos 

objetivos da dissertação que é o de transferir metodologias para a área de avaliação 

de patentes da IFES será apresentada a seguir a avaliação da patente com o uso da 

TOR. 

 

4.4 O valor da patente: Teoria das Opções Reais 
 

Conforme discutido no referencial teórico, um projeto pode ser recomendado mesmo 

quando o VPL apresenta um valor de pequenamagnitude ou mesmo negativo. Em 

determinadas circunstâncias, a flexibilidade de adiamento do projeto pode reverter 
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resultados insatisfatórios no presente, em decorrência de possível volatilidade dos 

fluxos de caixa.  

 

Como se afirmou este não é o caso do Projeto Alfa, pois mesmo nocenário 

pessimista a situação do projeto se caracteriza por ser “In the Money”. Mas, qual 

seria o resultado se for admitida a possibilidade de atraso na entrada de recursos, 

ou seja, se o investidor realizar o investimento de aquisição da patente e atrasar o 

lançamento do produto ao mercado, com perda de parte do fluxo de caixa esperado. 

 

Para testar as implicações no Valor da Patente, admitiu-se o adiamento do projeto. 

Conforme apresentado no capítulo teórico, o custo de atraso será igual a: y =1/t. 

Neste sentido,a viabilidade do Projeto Alfa, considerando o cenário pessimista, será 

dado pela equação (8), apresentada no capítulo 2.  

 

Foram utilizados os seguintes dados para se estimar o valor da patente: 

S = valor do ativo subjacente sujeito a risco é o VP do projeto, ou seja, R$ 

1.917.039,35, no Cenário 1; 

E = preço de exercício da opção, é o valor do investimento necessário para levar 

adiante o negócio = R$ 831.092,00; 

t = período de geração de receitas = 10 anos; 

r = taxa real de juros livre de risco = 7,36% ao ano; 

σ2 = volatilidade dos retornos, dada pela variância do logaritmo do valor do ativo 

subjacente = 35% ao ano. Esta variância foi extraída de Póvoa (2012, p.439) e 

reflete a volatilidade de fluxos de caixa de um novo produto de inovação; 

y = como está sendo considerado o prazo de 10 anos de fluxos de caixa, o custo de 

adiamento será de 10% (y =1/10). 

 

Introduzindo estes dados na fórmula de Black & Scholes, que incorpora o custo de 

adiamentoobtém-se: 

 

d# =
Ln,-./ + ,r	 − y	 +	;

1

) / × t
√σ) × t
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d# = LN�1,91703935/0,831092 + ��0,0736 − 0,1 + �0,35/2x10
40,35	x	10

 

 

d) =	d# − �40,35 × 10 

 

d1 = 1,241052577; consultando a tabela de Distribuição Normal Padrão e 

interpolando os valores, obteve-se  N(d1) = 0,892706837. 

d2 = -0,629776116; consultando a tabela de Distribuição Normal Padrão e 

interpolando os valores, obteve-seN(d2) = 0,264420537. 

 

O valor da Patente de acordo com a TOR é:  

 

S x  e-y x t  x N(d1) – E x e-r x t x  N(d2)      

 

�1,91703935 × �2,718281'G,#×#Gx	0,892706837 − �0,831092 ×
�2,718281'G,GHIJ×#G × 0,264420537 = R$ 524.302,00. 

 

Mesmo com o adiamento do projeto e perda de fluxo de caixa, o valor estimado pela 

TOR foipositivo. Assim, pode-se concluir este capítulo assegurando que a patente 

desenvolvida encontra-se no estágio V – I > 0, e o projeto deve ser colocado no 

mercado, pois será capaz de gerar valor aos investidores, recompensando-os pelo 

risco e pela atividade empreendedora. Mas, admitindo-se as premissas adotadas 

nesta dissertação, registra-se que a melhor alternativa é ade não atrasar a 

realização do projeto, devendo este ser imediatamente lançado no mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

A presente dissertação teve como objetivo apresentar modelos apropriados para 

avaliar ativos intangíveis e estimar o valor de uma patente de um produto (software 

de tecnologia de informação) desenvolvido em uma IFES. O projeto, nesta pesquisa 

denominado Alfa, é inovador na área de comunicação e saúde pública e compõe-se 

de três sistemas multifuncionais integrados: A, B e C. 

 

No capítulo teórico foram apresentados o estágio da pesquisa e inovação no país, a 

infraestrutura de pesquisa existente em Minas Gerais e na IFES, objeto do estudo de 

caso, e os aspectos inerentes à propriedade intelectual de ativos intangíveis e de 

registro de patentes.Ademais, foram detalhados os modelos de Fluxo de Caixa 

Descontado e de Opções Reais, considerados como os mais adequados para se 

precificar uma patente.  Dois temas mereceram destaque especial: o custo de 

oportunidade do capital (taxa de desconto) e a capacidade de geração de caixa aos 

investidores do projeto. Foram abordados os riscos de um investimento e a forma de 

quantificar o risco sistêmico, que é o mais importante e não pode ser diversificado. 

Como uma patente de um produto em desenvolvimento não tem seu ativo negociado 

em bolsa de valores foi explicitada a necessidade de utilizar estimativas do beta 

alavancado (proxy de medida de risco sistêmico). Identificado o risco do projeto, o 

processo de valuation demanda estimar o custo de oportunidade do capital, métrica 

fundamental na seleção de investimentos. Foi selecionado o CAPM para estimar o 

custo de capital próprio e o WACC, que reflete o custo de oportunidade do capital a 

ser aplicado no projeto.  Em seguida, foram apresentados os Modelos de Fluxo 

Descontado (FCD) e de Opções Reais (TOR), ressaltando os aspectos positivos e 

suas diferenças básicas. 

 

No capítulo dedicado à metodologia foi caracterizada a pesquisa como um estudo de 

caso e de natureza quantitativa e qualitativa, e detalhados os procedimentos 

metodológicos. Foram definidas as variáveis de cada modelo e a forma utilizada 

para o seu levantamento e estimativas, bem como a fonte de dados. E, finalmente, 

foi identificado o caso a ser estudado. 
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Em termos de resultados, registra-se que a tentativa de estimar o beta de empresas 

brasileiras de tecnologia de informação foi frustrante. O coeficiente obtido pelo 

método de mínimos quadrados ordinários foi estatisticamente significativo, porém o 

teste estatístico mostrou que os erros da regressão são auto correlacionados, um 

resultado indesejado. 

 

Para superar este problema optou-se por utilizar beta de empresas similares de 

outras regiões/países, procedimento que é justificado por reputados analistas como 

Damodaran (2014) e Copeland et al. (2002). Foram levantados os dados específicos 

de empresas internacionais de software, dedicadas ao desenvolvimento de sistemas 

e aplicações. Como Damodaran, em seu site, apresenta valores para os betas de 

empresas de diferentes países, tornou-se desnecessárias novas estimativas, 

empregando-se o coeficiente de risco sistêmico (beta desalavancado) similar ao dos 

países emergentes. 

 

O beta desalavancado do setor Software foi da ordem de 1,05 e o beta alavancado 

do projeto, obtido de acordo com a fórmula de Hamada (1972) foi de 1,12. Foi 

adotado o padrão de financiamento com baixa alavancagem (D/E = 10%), que é 

comum no setor, haja vista o risco refletido pela volatilidade dos retornos de 

empresas de tecnologia. Considerando-se os riscos do projeto e a taxa livre de 

riscos do país, obteve-se, com o emprego do CAPM, um custo de capital próprio de 

16,08% ao ano, resultando no WACC de 15,26%a.a., que foi utilizado para 

expressar o custo de oportunidade do capital e para trazer os fluxos projetados de 

caixa para o valor presente. 

 

A vida útil do projeto foi fixada em 10 anos, sendo estabelecidos cenários de 

comercialização do produto, considerando apenas um segmento do mercado do 

Estado de Minas Gerais. Neste ponto ressalta-se que para estabelecer as premissas 

para as projeções, foram necessárias reuniões com a instituição e o coordenador do 

projeto que prontamente compartilharam informações necessárias ao planejamento 

orçamentário, culminando nas planilhas que sintetizam os cálculos das projeções, 

segundo três cenários. Contudo, foi adotada nesta pesquisa o princípio da 

prudência, refletido no uso de preços do produto muito abaixo dos potenciais 

correntes, e quantidades de venda muito inferiores ao que se pode conseguir no 
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curto período de tempo. Assim, há espaço para investidores e gestores dinâmicos 

introduzirem o produto resultado da pesquisa de inovação tecnológica na IFESem 

diferentes mercados, conquistando market share com pequeno montante de 

investimento, cujo resultado será uma grande geração de caixa livre para os 

investidores e um valor muito mais alto para a patente do que aqui apresentado. 

 

Feitas essas ressalvas, foram estimados os seguintes valores da Patente (VPL) 

mediante a aplicação do Modelo de Fluxo de Caixa Descontado (FCD): projeção 

pessimista contida no Cenário 1 = R$1.085.947,45; projeção moderada de acordo 

com Cenário 2 = R$3.640.979,28; Já no Cenário 3, de uma projeção mais otimista, o 

valor da Patente foi estimado em R$5.746.509,13. Todos cenários oferecem um 

retorno aos investidores muito superior ao custo de oportunidade de capital, sendo 

factível, portanto, a colocação do produto no mercado. 

 

Como foi ressaltado, em determinadas circunstâncias é recomendado utilizar a TOR, 

tendo em vista que a flexibilidade não é tratada no Modelo FCD. Especificamente, a 

TOR é bastante usada na precificação de patentes, pois o desenvolvimento do 

mercado pode demandar algum tempo e a volatilidade dos retornos podem 

transformar projetos que apresentam VPL baixo ou mesmo negativo em projetos 

factíveis. Contudo, os analistas não necessitam aplicar a TOR em projetos muito 

fortemente “In the Money” ou “Out of  the Money”, sendo que estes devem ser 

aceitos e rejeitados, respectivamente, com o uso apenas do modelo FCD. Como a 

patenteanalisada exibiu fortemente a característica “In the Money”, não teria sido 

necessário aplicar a TOR, o que foi feito apenas para demonstrar a sua 

operacionalidade para os quadros técnicos da instituição que disponibilizou o estudo 

de caso.  

 

Diante das projeções apresentadas, de resto muito cautelosas, há um amplo espaço 

de atuação para os investidores que adquirirem a licença de uso da patente.A futura 

empresa não precisa ficar confinada à Tecnologia de Informação para a área de 

saúde e no território mineiro. Poderá estrategicamente ampliar sua inserção no 

mercado brasileiro e mesmo internacional em diferentes setores, ampliando a 

geração de caixa, gerando mais lucros para os investidores, maior retorno de 

recursos na forma de Royalties para a IFES detentora da licença, e maiores 
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benefícios para a sociedade em decorrência do uso de nova tecnologia de 

informação. 

 

Outro ponto a considerar são os princípios da Administração Pública, tendo em vista 

que o objeto deste estudo de caso é em uma IFES, Autarquia Federal. Assim deve 

ser levado em conta o princípio norteador do desenvolvimento e transferência ao 

setor privado de uma patente/tecnologia, devendo as instâncias técnicas pautar o 

trabalho de avaliação nas leis e normas institucionais especificas de concessão, mas 

sem descuidar dos avanços metodológicos na área de valuation. 

 

Finalmente, registra-se que a expectativa da autora é ter atingido os objetivos desta 

dissertação, principalmente de contribuir para utilização na CTIT dos métodos das 

finanças coorporativas na atribuição de valor de uma patente. Contudo, como não 

poderia deixar de ser, o estudo de caso desenvolvido apresenta limitações, 

especialmente no que diz respeito à penetração do produto a ser comercializado, 

sendo recomendável estudos de pesquisa de marketing para melhor identificação do 

mercado potencial. 

 

Fica também o alerta de experientes analistas internacionais, dentre eles, Copeland 

et al (2002) Damodaran (2014), e nacionais, como Serra e Wickert (2014) e Póvoa 

(2012), que corretamente proclamam que valuation é arte, e que existe, 

indubitavelmente, incerteza associada à avaliação, pois os modelos utilizados 

podem ser quantitativos, mas os dados de entrada deixam margem suficiente para 

julgamentos subjetivos. Com isto, o valor final obtido sofre o efeito das tendências 

inseridas no processo, impactadas por informações dinâmicas e específicas do 

negócio, sendo modificado à medida que novas informações são reveladas. Os 

autores destacam, então, que uma avaliação envelhece rapidamente, necessitando 

ser atualizada de forma a refletir as informações correntes.  
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